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الطب كلية/بغداد جامعة610.84101.81للمتميزين القيروان ثانويةاحيائيمحمد عوده علي الباقر محمد11321411032064

الطب كلية/بغداد جامعة609.36101.56للمتميزين الذرى ثانويةاحيائيحمود صاحب احسان بشار22721411039014

الطب كلية/بغداد جامعة608.96101.49المتميزات ثانويةاحيائيالساده عبد حميد علي تبارك31421422027035

الطب كلية/بغداد جامعة606.84101.14المتميزين ثانويةاحيائيجابر ستار علي حسن42421411041024

الطب كلية/بغداد جامعة606.56101.09للمتميزات المسرة ثانويةاحيائيجاسم موسى علي تيم51121422069010

الطب كلية/بغداد جامعة606.44101.07المتميزين ثانويةاحيائيالرحيم عبد هاشم حيدر مقتدى62821411023053

الطب كلية/بغداد جامعة605.28100.88المتميزات ثانويةاحيائيرؤوف الخالق عبد فارس جمانه71321422032018

الطب كلية/بغداد جامعة605.00100.83للبنات العربي الخليج ثانويةاحيائيمحمود نعمه حيدر زينب81421422058019

الطب كلية/بغداد جامعة605.00100.83للبنات السما اعداديةاحيائيرضا كاظم عدنان رقيه92721422045054

الطب كلية/بغداد جامعة604.96100.83للبنين سعيد بن عثمان اعداديةاحيائيعلي طاهر ايوب صادق محمد102721411028149

الطب كلية/بغداد جامعة604.36100.73للبنين سعيد بن عثمان اعداديةاحيائيحياوي كريم حيدر محمد112721411028143

الطب كلية/بغداد جامعة603.00100.50للبنات الخلود ثانويةاحيائياحمد راشد االمير عبد غاده121221422012042

الطب كلية/بغداد جامعة603.00100.50للبنات الصدر امنة الشهيدة اعداديةاحيائيحسان كنكور صالح آيات131521422009003

الطب كلية/بغداد جامعة602.28100.38للمتميزات االمل ثانويةاحيائيفنجان سالم علي بان141321422049008

الطب كلية/بغداد جامعة602.00100.33للبنات الزيتونة اعداديةاحيائيسايه شاه علي نعمان ينار152121422003123

الطب كلية/بغداد جامعة601.12100.19للمتميزين الذرى ثانويةاحيائيجبار يوسف عصام مصطفى162721411039089

الطب كلية/بغداد جامعة600.68100.11المتميزات ثانويةاحيائيعبد خيون احمد زهراء172421422036018

الطب كلية/بغداد جامعة600.12100.02المتميزين ثانويةاحيائيهللا عبد علي حسن حسين182421411041031

الطب كلية/بغداد جامعة600.00100.00للبنين الشيوخ سوق اعداديةاحيائيجاسم عبودي محمد علي192221411033225

الطب كلية/بغداد جامعة599.8899.98المتميزين ثانويةاحيائيحاتم عبد فارس علي202821411023038

الطب كلية/بغداد جامعة599.5699.93للمتميزات البتول ثانويةاحيائيصادق حسن احمد زينب211521422017027

الطب كلية/بغداد جامعة598.0099.67للبنين الشيوخ سوق اعداديةاحيائيمحمد جاسم مرتضى حسين222221411033099

الطب كلية/بغداد جامعة597.0099.50للبنات القناة اعداديةاحيائيسعيد صادق محمد زينب231321422003049

الطب كلية/بغداد جامعة597.0099.50للبنين الرميثة اعداديةاحيائيهادي علي حسين رضا علي242921411016093

الطب كلية/بغداد جامعة596.8499.47للمتميزات البتول ثانويةاحيائيميرزا علي صبحي نوران251521422017063

الطب كلية/بغداد جامعة596.0099.33للبنات العراقية اعداديةاحيائيعامر حسين احمد بشرى262121422049040

الطب كلية/بغداد جامعة596.0099.33للبنات فدك اعداديةاحيائيجواد مجيد حسين تقوى272121422067017

الطب كلية/بغداد جامعة595.4099.23المتميزين ثانويةاحيائيحسن الرحيم عبد مسلم مصطفى282821411023050

الطب كلية/بغداد جامعة590.8098.47للمتميزات االمل ثانويةاحيائيعلي احمد محمد ريام291321422049038

الطب كلية/بغداد جامعة590.7698.46للمتميزات المسرة ثانويةاحيائيالجبار عبد عطيه رافد رحاب301121422069016

الطب كلية/بغداد جامعة589.0098.17للبنات االهلية الجواهري ثانويةاحيائيهاشم مجيد عزيز اعياد312221424005005

الطب كلية/بغداد جامعة589.0098.17للبنين الحلة اعداديةاحيائيالزهره عبد عطيه اياد حسن322321411020056

الطب كلية/بغداد جامعة588.6498.11المتميزين ثانويةاحيائيعوفي الكاظم عبد يوسف امير332421411041015
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الطب كلية/بغداد جامعة588.0098.00للبنات سيناء ثانويةاحيائيغانم قاسم غانم الزهراء نور342821422014038

الطب كلية/بغداد جامعة587.2897.88المتميزات ثانويةاحيائيحسين صالح جاسم آديان351421422027001

الطب كلية/بغداد جامعة587.0097.83للبنات بلد اعداديةاحيائيحسن جاسم احمد رسل361821422017044

الطب كلية/بغداد جامعة586.6497.77للبنين بابل ثانويةاحيائيخضير االمير عبد ميثم حسين372321411056051

الطب كلية/بغداد جامعة586.0097.67للبنين الشيوخ سوق اعداديةاحيائيعوده خلف علي حيدر382221411033112

الكندي طب كلية/بغداد جامعة586.0097.67للبنات العربي السيف اعداديةاحيائيعلوان هللا عبد زياد طبيه391321422035077

الكندي طب كلية/بغداد جامعة585.0097.50للبنين الهيثم ابن ثانويةاحيائيمهدي حسيب الرحمن عبد بنين402121421016006

الكندي طب كلية/بغداد جامعة584.0097.33للبنات االهلية الجواهري ثانويةاحيائيهاشم مجيد عزيز افراح412221424005006

الكندي طب كلية/بغداد جامعة584.0097.33للبنين الثورة اعداديةاحيائيجابر جحف ريحان مهند422821411001123

الكندي طب كلية/بغداد جامعة584.0097.33للبنين االهلية العلم مناهل ثانويةاحيائيكريم هادي عرفات مرتجى432921413004017

الكندي طب كلية/بغداد جامعة583.0097.17للبنين كربالء اعداديةاحيائيهللا عبد جبار عمار احمد442221411034029

الكندي طب كلية/بغداد جامعة580.0096.67للبنين الشهداء اعداديةاحيائيبدن نعمه اياد محمد451621411015023

الكندي طب كلية/بغداد جامعة579.0096.50للبنين الفرقان اعداديةاحيائيخالد الئق همام علي461421411050057

الكندي طب كلية/بغداد جامعة578.0096.33للبنين الروافد اعداديةاحيائيمهدي جواد محمد علي امير471821411073009

الكندي طب كلية/بغداد جامعة577.7696.29للمتميزات االعتزاز ثانويةاحيائيمهدي الدين صالح عمار شهد481321422043084

الكندي طب كلية/بغداد جامعة577.0096.17للبنات الفرح اعداديةاحيائيجواد عباس قاسم حوراء491421422053014

الكندي طب كلية/بغداد جامعة577.0096.17للبنين القبلتين اولى اعداديةاحيائيمحمد الحميد عبد ارشد الهمام502121411060023

الكندي طب كلية/بغداد جامعة576.9696.16للبنين سعيد بن عثمان اعداديةاحيائيموسى الرزاق عبد مشتاق مهند512721411028196

الكندي طب كلية/بغداد جامعة575.0095.83للبنين بلد اعداديةاحيائيالكاظم عبد جواد رضا محمد521821411006129

الكندي طب كلية/بغداد جامعة573.0095.50للبنات العربي الخليج ثانويةاحيائيحسين محمد سعد غدير531421422058024

االسنان طب كلية/بغداد جامعة576.0096.00للبنات المنتهى اعداديةاحيائيمحمد عاصي ظافر زينب542121422014036

االسنان طب كلية/بغداد جامعة574.9295.82للمتميزات الكوثر ثانويةاحيائيحميد محمد علي فاطمه551221422028081

االسنان طب كلية/بغداد جامعة568.2094.70المتميزات ثانويةاحيائينعمه المطلب عبد احمد نور561421422027150

االسنان طب كلية/بغداد جامعة567.0094.50(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيهادي رضا المطلب عبد رضوان572521424004318

الصيدلة كلية/بغداد جامعة569.0094.83للبنات اليرموك ثانويةاحيائيحمد هيجل علي هدى581021422011037

الصيدلة كلية/بغداد جامعة566.0094.33المختلطة اور ثانويةاحيائياحمد علي محمد ضرار نبأ592121427016029

الصيدلة كلية/بغداد جامعة565.0094.17للبنات الفراقد ثانويةاحيائيالوهاب عبد طارق عمار االء602121422058004

الصيدلة كلية/بغداد جامعة563.0093.83للبنين الخالص اعداديةاحيائيعزاوي كاظم سجاد علي612121411002099

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة568.0094.67للبنات العربي التراث ثانويةتطبيقيحسن محسن حيدر انسام621021522039003

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة516.0086.00للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةتطبيقيزامل جبار جالل مقتدى631521511016065

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة477.0079.50للبنات العربي السيف اعداديةتطبيقيموسى رفعت محمد زمن641321522035014

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة541.0090.17للبنين المسائية النيل ثانويةتطبيقيمرهج هادي احمد علي651121515007013

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة518.0086.33للبنات االهلية التفوق اعداديةاحيائيمحمد قاسم محمد فاطمة661021424004028
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة467.0077.83للبنين الصدرين اعداديةتطبيقيحسين علي حيدر مصطفى671221511007147

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة532.0088.67للبنين الحلة اعداديةاحيائيهللا عبد حامد سيروان حسن682321411020061

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة531.0088.50للبنات الزهراء فاطمة ثانويةاحيائياحمد عسكر خليل منار691721422067071

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة427.0071.17للبنات بسماية سما اعداديةتطبيقيمرتضى محمد مؤيد مالك701421522068028

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة425.0070.83للبنات الهدى اعدايةتطبيقيجعفر علي محمد علي منار711421522013031

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة535.0089.17للبنين بلد اعداديةاحيائياالمير عبد ماهر حسين علي721821411006093

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة467.0077.83للبنات بسماية سما اعداديةتطبيقيجاسم حسن جليل تبارك731421522068005

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة445.0074.17للبنين االهلية المستقبل اعداديةتطبيقيالمصحب عبد عباس بسيم عالء742321513009007

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة552.0092.00للبنين كربالء اعداديةاحيائيعايد عبد طاهر علي752221411034248

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة549.0091.50للبنين المتنبي اعداديةتطبيقيحسين جبر اسحاق االكبر علي761321511017040

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة582.0097.00للبنين الثورة اعداديةتطبيقيحسون محمد سالم الحكيم عبد772821511001092

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة555.0092.50للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد اعداديةتطبيقيسعدون عبيجي جبار مجتبى781421511010035

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة545.0090.83للبنين غرناطة اعداديةتطبيقيفاخر جميل محمد الدين بهاء792221511017015

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة539.0089.83للبنين االهلية الريحاني ثانويةتطبيقيكطين جلوب عودة عباس801421513015002

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة534.0089.00للبنين الكندي اعداديةتطبيقيسلمان كاظم الهادي عبد حسن811021511019021

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة575.0095.83للبنات ايمن ام اعداديةتطبيقيهاشم يوسف رضا زينب821421522057017

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة557.0092.83للبنات اغادير اعداديةاحيائيمجول سليم جالل جنا831121422038027

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة554.0092.33للبنين المركزية االعداديةاحيائيحميد الهادي عبد حيدر منتظر841321411010159

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة552.0092.00للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةاحيائيالدين ضياء الدين جالل علي زينب852521424011048

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة486.0081.00للبنات بسماية سما اعداديةتطبيقيحسون حسن اثيل اسمى861421522068002

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة453.0075.50للبنين التضحية اعدايةتطبيقيرحيم مطر عالء السجاد علي871621511048114

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة518.0086.33للمتميزات الحريري ثانويةاحيائيالكريم عبد الهادي عبد حسنين صفا881321422039162

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة506.0084.33للبنين السالم ثانويةاحيائيالمطلب عبد جالل مناف المقفى891021411030002

العلوم كلية/بغداد جامعة520.7686.79للبنات بغداد كلية ثانويةاحيائيعبد مرزه محمد فرقان901421422055042

العلوم كلية/بغداد جامعة511.0085.17للبنات عائشة اعداديةاحيائيكاظم كامل توفيق مشكاه911421422010187

العلوم كلية/بغداد جامعة510.0085.00للبنات تموز 14 ثانويةاحيائيعلي الحسين عبد علي زينب921421422007042

العلوم كلية/بغداد جامعة509.0084.83للبنين االهلية الحريري ثانويةاحيائيحسن عباس احمد مصطفى932221413015035

العلوم كلية/بغداد جامعة506.0084.33للبنات التعاون اعداديةاحيائيخلف سلمان ياسر نور941121422040159

العلوم كلية/بغداد جامعة504.0084.00للبنات المأمون ثانويةاحيائيحسن جالل نعمان نورهان951021422034071

العلوم كلية/بغداد جامعة500.0083.33للبنات االزور بنت خولة اعداديةاحيائيصحن طاهر رائد غدير961521422006151

العلوم كلية/بغداد جامعة494.0082.33للبنات الصواري ذات ثانويةاحيائينجم رزوقي ناصر مريم971421422028078

العلوم كلية/بغداد جامعة490.0081.67للبنين العلمية هاشم بني قمر اعداديةاحيائيحسين علي حيدر الحسين نور981121411041155

العلوم كلية/بغداد جامعة483.0080.50للبنات الخنساء اعداديةاحيائيمجيد فخري حسين ضحى991321422018041
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العلوم كلية/بغداد جامعة483.0080.50للبنين المسائية الجعفرية ثانويةاحيائيحسين صالح جاسم صالح1001421415003023

العلوم كلية/بغداد جامعة450.0075.00قم ايران في النموذجية (ع) علي االمام مدارستطبيقيعالوي محمد جاسم علي1013021517006011

العلوم كلية/بغداد جامعة423.0070.50مشهد-ايران النموذجية (ع) الحسين االمام مدرسةتطبيقيمحمود محمد عمار بسمه1023021527035001

العلوم كلية/بغداد جامعة409.0068.17للبنين الشهداء سيد اعداديةتطبيقيعيسى عزيز مالك محمد1031421511006074

العلوم كلية/بغداد جامعة387.0064.50للبنين الكبير المجر اعداديةتطبيقيجاسم محمد قاسم مهدي1042821511007160

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة391.0065.17للبنات رفيدة اعداديةتطبيقييوسف حسن الزهره عبد زينب1051121522041033

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة375.0062.50للبنات النضال ثانويةتطبيقيياسين يوسف خلدون أماني1061021522020002

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة423.0070.50للبنات زينب اعداديةاحيائيكاظم جواد نبيل فاطمه1071421422043209

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة469.0078.17للبنات جرير اعداديةادبيهللا عبد محمد حيدر براء1081221222008009

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة460.0076.67للبنات الربيع زهرة اعداديةادبيشنين صفر احمد الهدى نور1091521222010098

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0072.83للبنات الهدى اعدايةادبيمحسن حسين محسن وهج1101421222013055

التمريض كلية/بغداد جامعة556.5692.76للبنات التحرير ثانويةاحيائيحسون احمد ثائر زبيده1112321422021046

التمريض كلية/بغداد جامعة542.0090.33للبنات فدك اعداديةاحيائيمهدي صالح عالء ضحى1122121422067060

التمريض كلية/بغداد جامعة541.0090.17للبنات الدجيل اعداديةاحيائيحمد جاسم حسن زينب1131821422071059

التمريض كلية/بغداد جامعة540.6090.10المتميزين ثانويةاحيائيسرحان حسن باقر محمد حسن1141321411016035

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة494.0082.33للبنات االزدهار اعداديةاحيائيالحسين عبد عزيز طارق ساره1151221422009037

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة484.0080.67للبنين المثنى اعداديةاحيائيعلي الرزاق عبد مثنى احمد1161021411022011

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة433.0072.17للبنين الصدرين اعداديةاحيائيمطير جابر احمد علي1171221411007090

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة430.0071.67للبنين االهلية المعارف ثانويةاحيائيحسن قاسم حميد حيدر1181221413003003

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة349.0058.17للبنين المسيب اعداديةاحيائيعلي الرزاق عبد احسان محمد1192321411009118

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة338.0056.33للبنين المعري العالء ابي اعداديةتطبيقيعذاب حميد ساجد ليث1201321511012090

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة333.0055.50للبنين األهلية الحكمة دار ثانويةتطبيقيسدخان محمد سمير ايمن1211021513009003

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة324.0054.00للبنات اليرموك اعداديةاحيائيعزيز الزهره عبد عامر هاجر1222721422036175

اللغات كلية/بغداد جامعة504.0084.00الخارجيونادبيصادق عزيز رياض علي1231121218001488

اللغات كلية/بغداد جامعة469.0078.17للبنين الجمهورية اعداديةاحيائيعلي لطيف احمد مصطفى1242221411003306

اللغات كلية/بغداد جامعة443.0073.83للبنين البراق اعداديةاحيائيجلوب خنجر علي حسين1251521411002020

اللغات كلية/بغداد جامعة382.0063.67للبنات االزدهار اعداديةادبيمظلوم محسن رياض زهراء1261221222009026

اللغات كلية/بغداد جامعة379.0063.17للبنين االهلية االجيال مستقبل ثانويةادبيكاظم سلمان باسم حسين1272321213018007

اللغات كلية/بغداد جامعة373.0062.17الخارجيونادبيعباس حسين علي ضرغام1281221218001433

اللغات كلية/بغداد جامعة370.0061.67للبنين حطين اعداديةادبيكاظم محمد حسام علي1292321211022024

اللغات كلية/بغداد جامعة360.0060.00للبنين الرافدين اعداديةادبيحميدي جبر ماجد محمد130152021001127

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة499.0083.17للبنين الحسين االمام اعداديةاحيائيعلي مهدي رضا مصطفى1312521411041060

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة474.0079.00الشيعي الوقف-للبنات البتول ثانويةادبيراضي حميد اكرم منار1321321222037011
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة458.0076.33للبنين الزهاوي اعداديةادبيعباس ياور محمد مصطفى1331521211015100

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة442.0073.67للبنين الشماسية اعداديةادبيحسين علي ربيع مخلص1341321211021051

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة440.0073.33للبنات الزهور اعداديةادبيحيدر علي حسين مريم1351421222016054

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة440.0073.33للبنات الفيحاء اعداديةادبيحمود حيدر علي نور1361521222008119

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة406.0067.67للبنين خلدون ابن اعداديةاحيائيمحمد لفته محمد سجاد1371421411041047

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة398.0066.33للبنين كربالء اعداديةاحيائيحسين ناصر احسان مصطفى138272041001313

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة381.0063.50للبنات الرشد اعداديةاحيائيحنون الزهره عبد نجم ايمان1391321422033008

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة378.0063.00للبنات معصومة ثانويةاحيائيحمادي حمزة مرزة دنيا1401421422045012

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة372.0062.00للبنين المسائية االفاق ثانويةتطبيقيفرحان ناصر حامد حيدر1411321515009010

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة368.0061.33للبنين القدس اعداديةتطبيقيحسين علي عمار احمد1421021511014012

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة439.0073.17للبنات بغداد اعداديةاحيائيكمر محمد منتظر تبارك1431321422001050

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة436.0072.67للبنين البيطار ابن اعداديةاحيائيعبيد موسى محمد علي1441421411028061

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة434.0072.33للبنات االهلية (ع) الصادق ثانويةاحيائيعباس هادي كاطع فاطمه1452421424017072

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة425.0070.83للبنات الهبة اعداديةاحيائيمحسن جلود حسن تبارك1462221422018014

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة376.0062.67للبنات العرب شط اعداديةتطبيقيشالهي السادة عبد حسين شهد1471621522051078

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة451.0075.17الخارجياتادبيخلف محسن علي انفال1481521228050065

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة429.0071.50للبنات االهلية بيسان ثانويةاحيائيفجر يمعان ناجي زهراء1492221424067035

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة429.0071.50للبنين الحلة اعداديةاحيائيعبد سالم مهيمن سالم1502321411020144

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة417.0069.50للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةادبيهللا جار احمد سليم احمد1511121211009002

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة405.0067.50للبنين الشاكرين اعداديةادبيمحيسن صبار حميد حسن1521421211047014

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة393.0065.50للبنات حديد زها اعداديةادبيعلي كاظم علي سمر1531321222048036

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة393.0065.50للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةادبيمرزوق جوده علي ايوب1541421211003017

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة542.0090.33للبنات النصر اعداديةادبيطاهر محمد عباس اسراء1551221222031001

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة535.0089.17للبنات العذراء مريم اعداديةادبيسلمان عبد عالء زهراء1561521222014043

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة527.0087.83للبنات النصر اعداديةادبيطاهر محمد عباس صفا1571221222031078

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة505.0084.17للبنات الشعب اعداديةاحيائيمحمد جاسم حيدر زهراء1581321422022068

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة395.0065.83للبنات قار ذي ثانويةادبيجفات طراد رباح سكينه1591821222068013

االنكليزية اللغة قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة515.0085.83الخارجياتادبيعبد قدوري بشار تمارا1601121228050148

االنكليزية اللغة قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة515.0085.83للبنات الوزني سالم الشهيد اعداديةادبيحسن محمد عامر اسراء1612721222021002

اآلداب كلية/بغداد جامعة437.0072.83للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةادبيحسين طه حسن علي1621521211011032

اآلداب كلية/بغداد جامعة390.0065.00للبنين شورش اعداديةادبيبخش هللا جوامير ستار سجاد1632121211067019

اآلداب كلية/بغداد جامعة349.0058.17للبنين الحضارات مهد ثانويةادبيعذيب بداي كاظم احمد1642821211020010

اآلداب كلية/بغداد جامعة346.0057.67للبنين سينا ابن اعداديةادبيابراهيم شهاب خالد حسين1651121211016015
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اآلداب كلية/بغداد جامعة346.0057.67للبنات عمارة ام ثانويةادبينوري صباح نجاح رقيه1661221222035006

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة556.8092.80المتميزات ثانويةاحيائيحسين باقر عامر تيما1671121422047015

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة386.0064.33للبنين االهلية براثا ثانويةتطبيقينور صادق جعفر محمد168252051205091

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة361.0060.17للبنات الخمائل اعداديةادبيامين الخالق عبد نمير الحوراء نور1691221222043109

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة352.0058.67للبنات البيان اعداديةادبيعيدان الرضا عبد رياض نبأ1701021222014068

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة319.0053.17للبنين الزهاوي اعداديةادبييوسف جاسب االمير عبد المرتجى محمد1711521211015084

االعالم كلية/بغداد جامعة404.0067.33المختلطة االدبية الرقيم ثانويةادبيعاشور شهاب عماد سجاد1721121217014009

االعالم كلية/بغداد جامعة394.0065.67للبنات االستقالل ثانويةادبيابراهيم خليل عدي ايه1731321222006007

االعالم كلية/بغداد جامعة390.0065.00للبنين السدة اعداديةادبيعلي محمد ابراهيم خالد ابراهيم1742321211016008

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة371.0061.83للبنات اغادير اعداديةتطبيقيسعيد بدري عالء هالة1751121522038045

الطب كلية/المستنصرية الجامعة599.0099.83للبنات قاسم الكريم عبد الزعيم اعداديةاحيائيمهيدي ثامر عدى تبارك1762621422037023

الطب كلية/المستنصرية الجامعة594.0099.00للبنين المسيب اعداديةاحيائيحسين سكران رياض مهند1772321411009158

الطب كلية/المستنصرية الجامعة588.0098.00للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيحاجم كاظم صادق حنين1781121422017044

الطب كلية/المستنصرية الجامعة586.8497.81للمتميزات المسرة ثانويةاحيائيحسن الصاحب عبد محمد مريم1791121422069060

الطب كلية/المستنصرية الجامعة581.0096.83للبنات المأمون ثانويةاحيائينصيف الكريم عبد انمار شهد1801021422034040

الطب كلية/المستنصرية الجامعة580.0096.67للبنين الجمهورية اعداديةاحيائيموسى محسن علي عمار1812221411003212

الطب كلية/المستنصرية الجامعة578.0096.33للبنات هند اعداديةاحيائيباقر حسن خالد اصيل1821121422020004

الطب كلية/المستنصرية الجامعة575.0095.83للبنات االهلية المعرفة ثانويةاحيائيسعيد ناهي رائد اية1832221424007014

الطب كلية/المستنصرية الجامعة575.0095.83للبنين الوحدة اعداديةاحيائيعباس هللا عبد عباس محمد1842521411005149

الطب كلية/المستنصرية الجامعة574.3695.73للمتميزات الكوثر ثانويةاحيائييوسف صبحي اسامه مريم1851221422028093

الطب كلية/المستنصرية الجامعة574.0095.67للبنين االهلية المكارم ثانويةاحيائيحسين احمد مرتضى احمد1861421413013004

الطب كلية/المستنصرية الجامعة572.0095.33للبنين البراق اعداديةاحيائيجلوب عيسى نزار علي1871521411002062

الطب كلية/المستنصرية الجامعة571.0495.17للمتميزات الحلة ثانويةاحيائيمصطفى احمد نمير سدر1882321422077060

الطب كلية/المستنصرية الجامعة571.0095.17للبنات المآثر اعداديةاحيائي عبد الواحد عبد حسن الزهراء فاطمة1891521422011168

الطب كلية/المستنصرية الجامعة571.0095.17للبنات قار ذي ثانويةاحيائيحسن ابراهيم اسماعيل براء1901821422068007

الطب كلية/المستنصرية الجامعة570.0095.00للبنات االهلية عشتار ثانويةاحيائيحميد طارق آوس هدير1911221424005026

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة594.0099.00للبنات االخالص اعداديةاحيائيطعمه وجيه ذياب ريام1921121422046038

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة564.0094.00للبنات القناة اعداديةاحيائيعبد علي محمد حميد فاطمة1931321422003066

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة561.0093.50للبنات المهج اعداديةاحيائيالصاحب عبد حسن صباح اسل1941421422035002

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة560.0093.33للبنات المأمون ثانويةاحيائيمحمد قاسم اواب أمنه1951021422034001

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة560.0093.33للبنات اغادير اعداديةاحيائيمحسن سليم علي شدن1961121422038065

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة560.0093.33للبنات بسماية سما اعداديةاحيائيفاضل علي حيدر زهراء1971421422068050

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة560.0093.33للبنات األزور بنت خولة اعداديةاحيائيبعيوي سالم رحيم زينب1982521422023024
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المركزي القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسماالمتحاني الرقمت

العمارة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة512.0085.33للبنات النضال ثانويةتطبيقيجليل عبدالمجيد منصور أسل1991021522020001

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة476.0079.33للبنين العزيزية اعداديةتطبيقيمطر الدين عز محمد احمد2002621511014005

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة472.0078.67للبنات العدوية رابعة ثانويةتطبيقيسعيد فاضل حيدر بنين2012121522071004

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة468.0078.00للبنين المسائية الصديق اعداديةتطبيقيضايف حمود عدنان مصطفى2021421515001145

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة438.0073.00المختلطة هاشم بني ثانويةتطبيقيفالح هاشم عباس عمار2032821517006010

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة432.0072.00للبنات الحرية اعداديةتطبيقيخلف مهدي طالب سرى2041221522026039

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة429.0071.50للبنين الكاظمية اعداديةتطبيقيعلي محمد محسن الدين عماد امير2051221511027019

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة529.0088.17للبنين العقاد اعداديةاحيائيخضير مهيدي فالح مصطفى2061221411028146

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة520.0086.67للبنات االهلية عشتار ثانويةاحيائييعكوب محمود فراس مريم2071221424005020

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة518.4486.41للمتميزين الذرى ثانويةاحيائيصالح عباس حازم احمد2082721411039003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة486.0081.00للبنين االهلية الخورنق ثانويةاحيائييعقوب موسى حسين علي2092221413042021

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة430.0071.67للبنين (ع) طالب ابي بن علي االمام اعداديةتطبيقيمحمود خلف منير سامر2101921511026024

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة415.0069.17للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةتطبيقيتوفيق اسماعيل يوسف محمد2111521511006073

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة476.0079.33للبنات القناة اعداديةاحيائيحسن الهادي عبد حسن زهراء2121321422003037

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة428.0071.33للبنين العمارة اعداديةتطبيقييوسف سعدون احمد ليث2132821511005112

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة397.0066.17للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةتطبيقيحسين الرضا عبد وليد منتظر2141521511017093

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة513.0085.50للبنات ايمن ام اعداديةاحيائيعذيب محمد احمد ندى2151421422057191

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة477.0079.50للبنات الرسالة اعداديةاحيائيعبيد مهدي عامر عال2161021422033121

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة476.0079.33للبنات الحسين بنت رقية اعداديةاحيائيمحمد صبري رضا والء2171221422007068

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة469.0078.17للبنات العراقية اعداديةاحيائيناصر جاسم محمد فاطمة2182121422049186

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة461.0076.83للبنات فدك اعداديةاحيائيشالكه طاهر جاسم مينا2191421422006157

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة461.0076.83للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةاحيائيالواحد عبد سمير ثائر مالك2201821422045121

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة461.0076.83للبنين الحلة اعداديةاحيائيهاشم محمد وئام يحيى2212321411020408

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة454.0075.67المختلطة العرفان ثانويةاحيائيمختاض حاتم عادل علي2222221417042021

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة379.0063.17للبنين المركزية االعداديةتطبيقيالعزيز عبد حمود رعد ابراهيم2232221511004002

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة375.0062.50للبنين المتنبي اعداديةتطبيقيزغير غنتاب كاظم علي224162051006068

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة432.0072.00للبنات المدحتية اعداديةاحيائيمحمد الزهرة عبد حيدر شهد2252321422015103

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة417.0069.50للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةاحيائيفالح علي مرتضى مؤمل2261521411017065

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة414.0069.00للبنات الهدى اعدايةاحيائياحمد كاظم جواد مريم2271421422013056

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة414.0069.00للبنين المدحتية اعداديةاحيائيمحمد الزهره عبد ماجد منتظر2282321411017141

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة394.0065.67للبنات النسرين ثانويةادبيعبد نعمه مسلم فاطمه2291321222047017

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة392.0065.33للبنين الوارثين اعداديةادبيخلف سالم فؤاد حسين2301521211013026

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة433.0072.17للبنات االنتصار اعداديةادبيعبد مهدي علي بنين2311321222015018
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واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة432.0072.00للبنات البنين ام اعداديةادبيصالح مهدي صالح زينب2321321222011039

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة431.0071.83للبنين العرب شط اعداديةادبيمحسن الحسين عبد طالب محمد2331321211035077

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة427.0071.17للبنين الناهض العراق اعداديةادبيجبر كاظم حيدر سجاد2341521211003039

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة426.0071.00للبنات الرميلة اعداديةادبيحسن حبيب الحكيم عبد زينب2351521222004054

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة418.0069.67للبنين (ع) الصادق االمام اعداديةادبيعبد مهدي صالح مهدي2361321211002102

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة370.0061.67للبنات الهدى اعدايةاحيائيعبد حزام عباس غدير2371421422013038

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة352.0058.67للبنين السبطين اعداديةتطبيقيمحمد سلطان ماجد الصادق محمد2381221511022102

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة352.0058.67للبنين االهلية المناهل ثانويةتطبيقيحسين جابر ابراهيم جعفر2391421513021005

التربية كلية/المستنصرية الجامعة465.0077.50للبنات العزة اعداديةادبيعلي محمد حسن محمد راشد زينب2401221222036028

التربية كلية/المستنصرية الجامعة405.0067.50الخارجياتادبيخلف دعير نوري فاطمة2411421228050673

التربية كلية/المستنصرية الجامعة385.0064.17للبنات التضحية اعداديةادبيفرحان حسين نهاد شهد2421221222010026

التربية كلية/المستنصرية الجامعة377.0062.83للبنين البشير اعداديةادبيكاظم جميل احمد علي2431421211033059

التربية كلية/المستنصرية الجامعة352.0058.67للبنات بابل ثانويةتطبيقيمحسن غالب اياد مالذ2441221522014024

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة413.0068.83للبنات الكاظمية اعداديةتطبيقيمحمد ابراهيم ايمن سارة2451221522029009

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة378.0063.00للبنات زينب اعداديةادبيالزم حماده فرحان دينا2461421222043040

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة371.0061.83للبنين الكاظمية اعداديةتطبيقيالرسول عبد كريم وسام عباس2471221511027078

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة368.0061.33للبنات الهدى اعداديةادبييوسف حسن مجيد ضحى2481521222007066

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة366.0061.00للبنات الزهور اعداديةادبيعبد عاشور علي ساره2491421222016034

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة348.0058.00للبنات بغداد اعداديةادبيعبود محمد اياد تقى2501321222001011

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة338.0056.33للبنين المستنصرية اعداديةادبيعلك الرضا عبد اسامه رضا2511321211029009

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة337.0056.17للبنين الثقلين اعداديةادبيحميد رشيد عمار مهدي محمد2521221211039084

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة339.0056.50للبنين الزوراء ثانويةادبيجاسم خضر علي محمد2531421211001021

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة378.0063.00للبنات الثقافة اعداديةاحيائيسعيد علي مهند زهراء2542721422054150

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة371.0061.83للبنين االهلية المعرفة نور ثانويةاحيائيعبد كاظم مهدي سجاد2552521413024043

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة368.0061.33للبنات الفيحاء اعداديةاحيائيراضي صادق عمار الهدى نور2561521422008201

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة367.0061.17للبنين المدحتية اعداديةاحيائيجفالوي هادي حيدر محمد2572321411017121

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة363.0060.50للبنين المنصور اعداديةاحيائيمهدي عدنان علي منتظر2581021411026247

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة355.0059.17للبنين األهلية الهدف ثانويةادبيسالم جمعة سبتي الحسن2591421213004002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة349.0058.17للبنات نرجس السيدة اعداديةادبيبرع العباس عبد فاضل انفال2601521222015005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة349.0058.17للبنين المثابرون اعداديةادبيصفوك حامد جبار عباس2612221211082046

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة346.0057.67للبنين رشد ابن إعداديةتطبيقيمحسن قاسم حيدر هللا سيف2621421511021059

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة345.0057.50للبنات السجود ثانويةادبيحاتم كريم ضياء زهراء2631421222001021

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة361.0060.17للبنات الوالية ثانويةاحيائيدايخ جبار رزاق حوراء2642221422066054
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السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة345.0057.50للبنات الزاكيات اعداديةاحيائيفهد فالح ستار ُعال2652521422011052

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة334.0055.67للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيحمزه الزهره عبد شاكر عباس2662521413023064

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة328.0054.67للبنين الوحدة اعداديةاحيائيجودي شاكر عقيل مسلم267252041005090

الطب كلية/البصرة جامعة602.00100.33للبنات االهلية القرنة انوار ثانويةاحيائيراضي بدر صادق مريم2681621424059029

الطب كلية/البصرة جامعة601.00100.17للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيحسن السيد عبد حسن استبرق2691621424072006

الطب كلية/البصرة جامعة601.00100.17للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيالرؤوف عبد حسين علي دعاء2701621424072071

الطب كلية/البصرة جامعة599.0099.83للبنات االهلية العرب شط ثانويةاحيائيبداي مشجر مسلم تبارك2711621424011043

الطب كلية/البصرة جامعة597.0099.50للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيجبر شعالن عماد رضا2721621413123058

الطب كلية/البصرة جامعة597.0099.50للبنات األهلية النموذجية الخاصة هللا بقية ثانويةاحيائيسلمان خضير عدنان زينب2731621424044045

الطب كلية/البصرة جامعة594.0099.00للبنات االهلية السياب ثانويةاحيائيلفته مهدي حسين منى2741621424006012

الطب كلية/البصرة جامعة594.0099.00للبنات االهلية الرضي الشريف ثانويةاحيائيناصر هالل سعد سارة2751621424022094

الطب كلية/البصرة جامعة593.0098.83للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيعلي مقطوف هاني لجين2761621424072238

الطب كلية/البصرة جامعة592.0098.67للبنين المركزية االعداديةاحيائيمعتوق جبار الستار عبد حسن2771621411001025

الطب كلية/البصرة جامعة591.0098.50للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةاحيائيحنون قاسم ميثم ود2781621424008051

الطب كلية/البصرة جامعة590.0098.33للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيعداي محسن قاسم زهراء2791621424072117

الطب كلية/البصرة جامعة589.0098.17للبنات االهلية العرب شط ثانويةاحيائيمزعل الزهره عبد صباح الهدى نور2801621424011148

الطب كلية/البصرة جامعة585.0097.50للبنات االهلية القرنة انوار ثانويةاحيائيالرضا عبد هللا عبد وسام زهراء2811621424059020

الطب كلية/البصرة جامعة585.0097.50للبنات االهلية الصالحات ثانويةاحيائيحسن راضي مازن مرام2822721424003027

الطب كلية/البصرة جامعة583.0097.17للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيجعفر سماري غازي مريم2831621424072257

الطب كلية/البصرة جامعة582.0097.00للبنات النبأ ثانويةاحيائيحمزة هادي صالح الزهراء فاطمة2841621422040029

الطب كلية/البصرة جامعة581.0096.83للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةاحيائيكريم محير علي احمد2851621413022004

الطب كلية/البصرة جامعة581.0096.83للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيلعيبي علي عبد الدين عز مريم2861621424072254

الطب كلية/البصرة جامعة579.0096.50للبنات االهلية الرضي الشريف ثانويةاحيائيناصر هالل ريسان بلقيس2871621424022031

الطب كلية/البصرة جامعة579.0096.50للبنات االهلية البديع انوار ثانويةاحيائيجعفر ابراهيم عدنان زهراء2881621424026020

الطب كلية/البصرة جامعة574.0095.67للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةاحيائيسعيد حسن محمد ابراهيم2891621413006001

الطب كلية/البصرة جامعة574.0095.67للبنين االهلية االرتقاء ثانويةاحيائيطاهر جودة قيس سجاد2901621413015004

الطب كلية/البصرة جامعة574.0095.67للبنات العلياء ثانويةاحيائيعباس ميرزه فاضل العظيم عبد زينب2911621422052032

الطب كلية/البصرة جامعة574.0095.67للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيقاسم حسون يوسف كوثر2921621424072237

الطب كلية/البصرة جامعة572.0095.33للبنين اليرموك اعداديةاحيائيضرب الحسن عبد سعد محمد2931621411031042

الطب كلية/البصرة جامعة572.0095.33للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائينجم طاهر الدين عالء زهراء2941621424072111

الطب كلية/البصرة جامعة572.0095.33للبنات السما اعداديةاحيائيحسن علي حسن بنين2952721422045017

الطب كلية/البصرة جامعة571.0095.17للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةاحيائيعبود صاحب احسان فاطمه2961621424008034

الطب كلية/البصرة جامعة570.0095.00للبنات االندلس اعداديةاحيائيالرضا عبد جاسم عيدان مريم2971621422015060
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الطب كلية/البصرة جامعة569.0894.85للمتميزات االيالف ثانويةاحيائينصيف خالطي حسن بتول2981621422007017

الطب كلية/البصرة جامعة567.0094.50للبنين األهلية الجواهري ثانويةاحيائيحمزة فوزي احمد قاسم2991621413016011

الطب كلية/البصرة جامعة567.0094.50للبنين الجمهورية اعداديةاحيائيعوده لفته محمد مصطفى3002221411003330

الطب كلية/البصرة جامعة567.0094.50للبنين النفيس ابن اعداديةاحيائيفليح عوده حمودي ماجد3012421411044129

الطب كلية/البصرة جامعة566.0094.33للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةاحيائيحميد الخالق عبد عقيل حسين3021621411068014

الطب كلية/البصرة جامعة566.0094.33للبنين الخليل ابراهيم اعداديةاحيائيغالي برزان كاظم عباس3032221411021110

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة603.00100.50للبنات االهلية ادم ثانويةاحيائيحميد حسن فالح زينب3041621424051070

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة566.0094.33للبنات النجم طالب الشهيد ثانويةاحيائيحمادي جاسم احمد فاطمه3052221422078016

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة565.0094.17للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةاحيائيصيوان كاظم محمد زهراء3062221424045134

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة565.0094.17للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةاحيائيمحمد رحمن عامر هللا عبد3072321411031041

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة565.0094.17للبنين االبراج اعداديةاحيائيعاجل كامل احمد حسن3082521411023007

االسنان طب كلية/البصرة جامعة595.0099.17للبنين األعراف اعداديةاحيائيعباس االمام عبد جالل محمد3091621411058013

االسنان طب كلية/البصرة جامعة579.0096.50للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيعيسى لفته الجبار عبد علي3101621413123089

االسنان طب كلية/البصرة جامعة562.0093.67للبنات االهلية الرضي الشريف ثانويةاحيائيسعيد ناصر عقيل طيبة3111621424022107

االسنان طب كلية/البصرة جامعة562.0093.67للبنين الكبير المجر اعداديةاحيائيجابر جحف صبيح مقداد3122821411007116

االسنان طب كلية/البصرة جامعة561.0093.50للبنين االصمعي اعداديةاحيائياحمد محسن فالح محسن3131621411010028

االسنان طب كلية/البصرة جامعة560.0093.33للبنات واسط اعداديةاحيائيالكاظم عبد سالم عقيل زهراء3142521422008039

الصيدلة كلية/البصرة جامعة592.0098.67للبنات نفيسة السيدة اعداديةاحيائيعبد امين هاني حوراء3151621422094017

الصيدلة كلية/البصرة جامعة564.0094.00للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةاحيائيحميد الخالق عبد عقيل حسن3161621411068010

الصيدلة كلية/البصرة جامعة560.0093.33للبنين االهلية والقلم نون ثانويةاحيائيقاسم هادي طاهر احمد3171621413005001

الصيدلة كلية/البصرة جامعة558.0093.00للبنات االهلية االمتياز ثانويةاحيائيحريجة حميد محمد روان3181621424001023

الصيدلة كلية/البصرة جامعة557.0092.83للبنين االهلية الصادق جعفر االمام ثانويةاحيائيعكيلي كشمش فرحان موسى3191621413008011

الصيدلة كلية/البصرة جامعة557.0092.83للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائينعيم كاظم الحسين عبد علي3201621413123091

الصيدلة كلية/البصرة جامعة557.0092.83للبنين الشيوخ سوق اعداديةاحيائيحسين فالح وليد فالح3212221411033242

الصيدلة كلية/البصرة جامعة557.0092.83للبنات (ع) الحسين بنت سكينة اعداديةاحيائياحمد هاشم حيدر زهراء3222321422047059

الصيدلة كلية/البصرة جامعة557.0092.83للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيمهدي مجهول قاسم رقيه3232321422051036

الصيدلة كلية/البصرة جامعة557.0092.83للبنات خديجة اعداديةاحيائيشاكر عدنان علي رقيه3242421422001053

الصيدلة كلية/البصرة جامعة557.0092.83للبنات الزاكيات اعداديةاحيائيلفته طارش حربي وجدان3252521422011082

الصيدلة كلية/البصرة جامعة557.0092.83(ب) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيودعان الحسين عبد حيدر كوثر3262521422040287

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة581.0096.83للبنات االندلس اعداديةتطبيقيجاسم كاظم هاني روان3271621522015017

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة528.0088.00للبنين المركزية االعداديةتطبيقينعيم سالم محمد مهدي3281621511001283

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة515.0085.83للبنين الشهداء اعداديةتطبيقيهالل علي حسين عفيف3291621511015080

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة505.0084.17للبنين االهلية الصادق االمين ثانويةتطبيقيالساده عبد شاكر محمد حسين3301621513052005
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العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة504.0084.00للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةتطبيقيياسين كاظم مهند فرح3311621524007012

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة501.0083.50للبنات العمارة اعداديةتطبيقيابويش جبار محمد البنين ام3322821522009003

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة496.0082.67للبنين الهارثة حشد شهداء اعداديةتطبيقيمحمد خيون عدنان منتظر3331621511076054

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة491.0081.83للبنات العربي التراث اعداديةتطبيقيصبر جارح حكمت هدى3341621522024029

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة487.0081.17للبنين المعقل اعداديةتطبيقيمعتوق ياسر هاشم علي3351621511018100

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة466.0077.67للبنات الجزيرة رياحين اعداديةتطبيقيمحي حميد هاشم شهد3361621522049036

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة512.0085.33للبنات االهلية اإلسكندرية ثانويةتطبيقيدرويش معتوق ماجد مريم3371621524061021

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة524.0087.33للبنين المركزية االعداديةتطبيقيناصر يوسف احمد يوسف3381621511001289

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة502.0083.67للبنات االهلية االمتياز ثانويةاحيائيعفلوك الرضا عبد مسلم هديل3391621424001051

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة500.0083.33للبنين المركزية االعداديةتطبيقيحمزه صباح حازم علي3401621511001154

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة497.0082.83للبنين الخصيب ابي اعداديةتطبيقيطاهر باقر امين محمد3411621511040073

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة525.0087.50للبنين االجيال اعداديةتطبيقيعلي كاظم مرتضى حيدر3421621511014032

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة564.0094.00للبنين المركزية االعداديةتطبيقيحسون حمود علي جعفر3431621511001040

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة563.0093.83للبنات سبأ اعداديةتطبيقيبريس مرزوك فالح سارة3441621522019021

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة562.0093.67للبنين السبطين اعداديةتطبيقيزاجي مجيد يونس صادق محمد3451621511016110

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة536.0089.33للبنين االهلية السديد ثانويةتطبيقيمبارك محسن أديب مسلم3461621513106051

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة534.0089.00للبنين التضحية اعدايةتطبيقيلطيف عزيز هيثم علي3471621511048130

العلوم كلية/البصرة جامعة555.0092.50للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةاحيائيمدخول بدر محمد بتول3481621424008005

العلوم كلية/البصرة جامعة515.0085.83للبنات األهلية الهيثم بن الحسن ثانويةتطبيقياالمام عبد مجيد سعد ايات3491621524046001

العلوم كلية/البصرة جامعة508.0084.67للبنات االهلية اإلسكندرية ثانويةاحيائيمنصور رحيم عالء فاطمه3501621424061041

العلوم كلية/البصرة جامعة497.0082.83للبنات األهلية الهيثم بن الحسن ثانويةتطبيقياالمام عبد مجيد سعد بتول3511621524046003

العلوم كلية/البصرة جامعة492.0082.00للبنات نفيسة السيدة اعداديةاحيائيحيدر علي كاظم مريم3521621422094056

العلوم كلية/البصرة جامعة483.0080.50للبنات االهلية الرافدين ملتقى ثانويةاحيائيحميد الحسين عبد عالء نور3531621424019049

العلوم كلية/البصرة جامعة481.0080.17للبنات االهلية (ع) الصادق ثانويةاحيائيحسون غازي عيسى نرجس3542421424017086

العلوم كلية/البصرة جامعة473.0078.83للبنين االهلية الصادق االمين ثانويةتطبيقياسماعيل يوسف يعقوب يوسف3551621513052036

العلوم كلية/البصرة جامعة467.0077.83للبنات المعقل اعداديةاحيائياحمد سلمان فاضل سرى3561621422014043

العلوم كلية/البصرة جامعة466.0077.67للبنات الميقات  اعداديةاحيائيجعفر موسى حيدر االء3571621422029003

العلوم كلية/البصرة جامعة462.0077.00للبنات االهلية الجواهري ثانويةاحيائيالشاه عبد حسين محمد فرح3581621424024088

العلوم كلية/البصرة جامعة459.0076.50للبنات الخالصة اعداديةاحيائيجبر كاظم محمد نوران3591621422064134

العلوم كلية/البصرة جامعة459.0076.50للبنين الرافدين ثانويةتطبيقيعباس حميد كريم حسن3601621511073013

العلوم كلية/البصرة جامعة458.0076.33للبنين المركزية االعداديةاحيائيعباس حمزه بهاء باقر محمد3611621411001133

العلوم كلية/البصرة جامعة458.0076.33للبنين حارثة بن زيد اعداديةتطبيقيجابر طاهر لفته احمد3621621511057014

العلوم كلية/البصرة جامعة453.0075.50للبنين الموانئ ثانويةتطبيقيعلي فاخر عقيل كرار3631621511053028
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العلوم كلية/البصرة جامعة451.0075.17للبنات األخيلية ليلى اعداديةتطبيقيجابر طاهر لفتة زهراء3641621522036030

العلوم كلية/البصرة جامعة447.0074.50للبنات العرب شط اعداديةاحيائيوطن جميل فائق مريم3651621422051127

العلوم كلية/البصرة جامعة447.0074.50للبنات االهلية الرافدين ملتقى ثانويةاحيائيمانع القادر عبد بشار زهراء3661621424019012

العلوم كلية/البصرة جامعة447.0074.50للبنين الجاحظ ثانويةتطبيقيحميد حسن صالح حسن3671621511083005

العلوم كلية/البصرة جامعة444.0074.00للبنات االهلية الجوادين ثانويةاحيائيلفته الكريم عبد محمد فاطمه3682221424039031

العلوم كلية/البصرة جامعة442.0073.67للبنات الغربي علي ثانويةاحيائيعباس خضير عباس غسق3692821422015077

العلوم كلية/البصرة جامعة439.0073.17للبنات المؤمنين ام اعداديةاحيائيسرحان هاشم جواد الهدى نور3702221422008113

العلوم كلية/البصرة جامعة438.0073.00للبنات الخالصة اعداديةاحيائيعبود سامي مؤيد ايه3711621422064018

العلوم كلية/البصرة جامعة437.0072.83للبنين حارثة بن زيد اعداديةتطبيقيجابر طاهر لفته محمد3721621511057159

العلوم كلية/البصرة جامعة437.0072.83للبنات المروج اعداديةاحيائيباهض جليل عباس سحر3732221422030044

العلوم كلية/البصرة جامعة432.0072.00للبنات االهلية العرب شط ثانويةتطبيقيصالح رزاق احمد فرح3741621524011035

العلوم كلية/البصرة جامعة431.0071.83للبنات عمران بنت مريم ثانويةتطبيقيحميد حسن صالح منار3751621522096010

العلوم كلية/البصرة جامعة424.0070.67للبنات (ع) علي بنت زينب اعداديةتطبيقيياسر جواد جبار زينب3761621522013018

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة413.0068.83للبنات األهلية النموذجية الخاصة هللا بقية ثانويةاحيائيخادم الزهرة عبد حميد هدى3771621424044098

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة403.0067.17للبنين السبطين اعداديةتطبيقيشهاب سليم حسين علي3781621511016079

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة402.0067.00للبنات الفرات اعداديةاحيائيمطر ياسر حميد زهراء3792221422002044

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة397.0066.17للبنين الجابري الهيل ابو الشهيد اعداديةاحيائيمحمد شالكه الزهره عبد مجاب3802221411055060

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة420.0070.00للبنات البسمة اعداديةاحيائيجاسم الرضا عبد مهند زينب3811621422080047

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة418.0069.67للبنين االهلية االجتهاد ثانويةتطبيقيجبر عاشور كريم سجاد3821621513071054

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة415.0069.17للبنين البصرة اعداديةاحيائييعقوب عبد احمد حسن3831621411007008

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة414.0069.00للبنات الهدى اعداديةاحيائيعبود مهدي هشام بنين3841621422003017

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة414.0069.00للبنين األهلية الجنات ثانويةتطبيقيلفته سيالوي حميد حسين3851621513002004

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة411.0068.50للبنات االهلية الرافدين ملتقى ثانويةاحيائيعودة حسن محمد معصومة3861621424019042

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة411.0068.50للبنات االهلية االجتهاد ثانويةتطبيقيعلوان ناصر علي زهراء3871621524062017

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة405.0067.50للبنين المركزية االعداديةاحيائيزامل حميد محمد احمد3882921411020018

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة401.0066.83للبنين االهلية االجتهاد ثانويةاحيائيعبد المنعم عبد رياض علي3891621413071025

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة377.0062.83للبنات التحرير ثانويةاحيائيعوده تموز سعد رنا3902221422061031

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة370.0061.67للبنين الرضوان اعداديةاحيائيثامر الرضا عبد مصعب سجاد3911621411043020

القانون كلية/البصرة جامعة541.0090.17للبنات المعالي اعداديةادبيطالل احمد ضرغام فاطمه3921621222018036

القانون كلية/البصرة جامعة498.0083.00للبنات الهدى اعداديةادبيمحمد الحسين عبد ياسين نبا3931621222003046

القانون كلية/البصرة جامعة497.0082.83للبنين المكارم ابو جاسم الشهيد ثانويةادبياسماعيل المجيد عبد حازم هللا عبد3941621211049005

القانون كلية/البصرة جامعة489.0081.50للبنات المبادئ ثانويةادبيصيهود هاشم ايمن منار3951621222022025

القانون كلية/البصرة جامعة485.0080.83للبنات النموذجية االهلية البرهان ثانويةادبيحنون كاظم امجد زهراء3961621224036004
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القانون كلية/البصرة جامعة482.0080.33للبنات الهارثة اعداديةادبيمصطفى هللا خير حسين ساره3971621222021033

القانون كلية/البصرة جامعة469.0078.17للبنات الجزيرة رياحين اعداديةادبيداود نتوش عقيل زينب3981621222049047

القانون كلية/البصرة جامعة434.0072.33الخارجياتاحيائيعلي كاظم جهاد زينب3991621428050225

التمريض كلية/البصرة جامعة521.0086.83للبنات األبلة اعداديةاحيائيعواد صبيح احسان زينب4001621422016014

التمريض كلية/البصرة جامعة510.0085.00للبنات االهلية السالم دار ثانويةاحيائيشاهر موحان علي زينب4011621424047019

التمريض كلية/البصرة جامعة508.0084.67للبنات االهلية االمال ثانويةاحيائيناجي العظيم عبد طاهر ليلى4021621424050051

التمريض كلية/البصرة جامعة508.0084.67للبنات الفاطميات ثانويةاحيائيحسن شاكر عمار حنين4032221422023019

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة409.0068.17للبنين الشيوخ سوق اعداديةاحيائيخلف سنيد راجي مؤمل4042221411033256

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة401.0066.83للبنات سبأ اعداديةاحيائيعبود االمير عبد صفاء انفال4051621422019001

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة399.0066.50للبنات الوالية ثانويةاحيائيدايخ جبار رزاق سجى4062221422066138

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة387.0064.50للبنات النضال ثانويةاحيائيطعمه جلوب جاسم شيرين4072821422001066

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة378.0063.00للبنات االهلية بصرياثا ثانويةاحيائيمسافر محمد احسان الزهراء فاطمة4081621424079010

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة353.0058.83للبنين الكندي اعداديةاحيائيجاسم خليل حسنين علي409232041007117

الزراعة كلية/البصرة جامعة375.0062.50للبنات االهلية الجديد النشأ ثانويةتطبيقيمطلق ابراهيم وعد رسل4101621524041005

الزراعة كلية/البصرة جامعة342.0057.00للبنين العباس اعداديةتطبيقيطالل احمد ضرغام حسين4111621511046037

الزراعة كلية/البصرة جامعة331.0055.17للبنين المتنبي اعداديةتطبيقيمحمد صبار محمد علي4121621511006127

الزراعة كلية/البصرة جامعة316.0052.67للبنات االهلية الرافدين ثانويةاحيائيراضي جواد علي تبارك4131621424016004

الزراعة كلية/البصرة جامعة314.0052.33للبنين المسائية الغراف اعداديةاحيائيزغير عدنان حسين علي4142221415003025

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة536.0089.33للبنات الطيبة الشجرة ثانويةادبيناصر نايف رضا محمد سؤدد4151621222075012

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة464.0077.33للبنات الطيبة الشجرة ثانويةادبيناصر نايف رضا محمد نوره4161621222075027

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة445.0074.17للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةتطبيقيعبود سلمان حيدر نور4171621513014046

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة428.0071.33للبنات الزينبيات اعداديةادبيعلي مجيد فاضل مريم4181621222081043

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة407.0067.83للبنين االهلية اإلسكندرية ثانويةتطبيقيلعيبي غازي عدي سجاد419162051134021

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة402.0067.00للبنات االنوار بحار اعداديةادبيحمود الرزاق عبد علي انعام4201621222102004

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة399.0066.50للبنات الفضيلة اعداديةتطبيقيكزار شاكر وسام نور4211621522038044

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة398.0066.33للبنين جيكور اعداديةادبيعاشور جري جواد محمد عباس4221621211054032

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة396.0066.00للبنات الرافدين هبة ثانويةادبيعويد صدام عالء سندس4231621222059019

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة395.0065.83للبنين المسائية الثوار اعداديةادبيراضي حسن حسين علي4241621215002041

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة391.0065.17للبنين االجيال اعداديةتطبيقيعلي كاظم مرتضى احمد4251621511014003

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة389.0064.83للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةادبيهللا عبد هاشم حيدر نرجس4261621222032057

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة387.0064.50للبنات االندلس اعداديةتطبيقيهاشم حسين وارد زينب4271621522015031

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة386.0064.33للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةادبيكاظم شياع رافد حيدر4281621211019049

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة381.0063.50المختلطة الغدير انوار ثانويةادبيحزام بهجت وليد مصطفى4291621217004031
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واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة378.0063.00للبنين الخصيب ابي اعداديةتطبيقيمهودر عدنان قحطان عدنان4301621511040043

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة376.0062.67للبنات الهارثة اعداديةادبيناصر الكاظم عبد صدام جمانه4311621222021012

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة370.0061.67للبنين الحمد اعداديةادبيناصر مانع فؤاد علي4321621211051049

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة367.0061.17للبنات االمجاد ثانويةادبيياسين فاضل هللا وعد كوثر4331621222099021

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة366.0061.00للبنين االهلية العليم ثانويةادبيهالل رياض محمد مجتبى4341621213066004

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة361.0060.17للبنين األهلية النموذجية هللا بقية ثانويةاحيائيكريم صبيح مؤيد رضا علي435162041094036

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة351.0058.50للبنين قصر ام اعداديةاحيائيالسيد عبد جابر محمد مصطفى4361621411038011

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة343.0057.17للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةاحيائيسلمان الحسين عبد عالء فاطمة4371621426003066

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة347.0057.83للبنين العرب شط اعداديةادبيسوادي سالم الحسين عبد مرتضى4381621211034063

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة340.0056.67للبنات المالئكة نازك اعداديةادبيحسن عبود جعفر ايمان4391621222079006

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة334.0055.67للبنين الحمار اعداديةاحيائيحسين محمد سلمان طالب حسين محمد4402221411040033

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة332.0055.33للبنات األهلية النموذجية الخاصة هللا بقية ثانويةاحيائيكريم صبيح مؤيد نرجس4411621424044090

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة414.0069.00للبنات القرنة اعداديةاحيائيطاهر طالب مشتاق فاطمه4421621422005040

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة410.0068.33للبنات االهلية الظهور عصر ثانويةاحيائيخضير عمران عقيل خديجة4431621424060014

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة362.0060.33للبنات األهلية النموذجية الخاصة هللا بقية ثانويةاحيائيكريم صبيح معين زهراء4441621424044038

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة357.0059.50للبنات المعرفة اعداديةاحيائيصياد هللا نعمه الكاظم عبد فاطمه4451621422020046

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة357.0059.50للبنين الجزائر اعداديةاحيائيمنصور فيصل عامر صباح4462221411039016

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة346.0057.67للبنات الجمهورية اعداديةاحيائيديوان فيصل فراس الهدى بنت4471621422063006

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة345.0057.50للبنات الجمهورية اعداديةادبيعبدهللا حميد الرضا عبد بتول4481621222063006

االنكليزية اللغة قسم/القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة466.0077.67للبنات االهلية الرضي الشريف ثانويةادبيخنفر هللا عبد كاظم دعاء4491621224022005

االنكليزية اللغة قسم/القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة457.0076.17للبنات المآثر ثانويةادبيياسين محمد جاسم زهراء4501621222100011

االنكليزية اللغة قسم/القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة446.0074.33للبنات االهلية ادم ثانويةادبيراضي الكاظم عبد يحيى فاطمه4511621224051003

االنكليزية اللغة قسم/القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة424.0070.67للبنات الكوثر ثانويةادبيالجليل عبد صالح نجيب زينب4521621222031013

االنكليزية اللغة قسم/القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة409.0068.17للبنات غرناطة ثانويةادبينعمه جمعه عادل رسل4532821222024004

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة421.0070.17للبنين القرنة اعداديةاحيائيلهيوج كاظم سمير سجاد4541621411026067

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة416.0069.33للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةاحيائيطالب حميد شهاب ازل4552221424045013

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة413.0068.83المختلطة العزم اعداديةتطبيقيرزيج الحر عبد شاكر الحميد عبد4561621517006039

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة406.0067.67للبنين المقدس الحشد اعداديةتطبيقيغالي سلمان رجب علي4571621511071023

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة401.0066.83للبنات الجزيرة رياحين اعداديةتطبيقيمزيد يحيى زكي منار4581621522049049

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة400.0066.67للبنين الصدرين اعداديةاحيائيكاظم كزار قاسم احمد4592421411037010

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة395.0065.83للبنات االريج اعداديةتطبيقيحسن نوري علي رقيه4601621522062009

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة395.0065.83للبنات االهلية االجتهاد ثانويةتطبيقيكاظم جواد اياد فاطمه4611621524062029

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة394.0065.67للبنات البنين ام ثانويةاحيائيعبود عطيه فالح ذكرى4622921422026028
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االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة462.0077.00للبنين العرب شط اعداديةادبيحمزه عوده حمزه صادق محمد4631621211034056

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة437.0072.83للبنين الهارثة حشد شهداء اعداديةادبيالشيخ عبد هاني حميد حسنين4641621211076011

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة425.0070.83للبنات االهلية الريان ثانويةادبيهللا عبد علي احمد تبارك4651621224048003

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة423.0070.50للبنات المقدسة كربالء اعداديةادبيدخن بيدان حسن رقيه4661621222009012

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة410.0068.33للبنات الشام ثانويةادبيهادي ابراهيم خليل فاطمه4671621222077033

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة402.0067.00للبنات الكباسي ثانويةاحيائيبحر عزيز ناجي هدى4681621422071123

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة398.0066.33للبنات الكبير المجر اعداديةادبيكريم علي جاسم زينب4692821222012028

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة392.0065.33للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةتطبيقيناصر فاخر منعم اطياف4701621524010004

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة389.0064.83للبنين األعراف اعداديةادبيهللا عبد نجم المهدي عبد هللا عبد4711621211058034

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة385.0064.17للبنات الميقات  اعداديةادبيشايع الواحد عبد مازن امنه4721621222029011

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة374.0062.33للبنين االهلية الكندي ثانويةاحيائيمحمد عباس قاسم علي محمد4732921413005071

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة362.0060.33للبنين الخليل ابراهيم اعداديةادبيحاجم خالد وليد علي4741621211035031

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة358.0059.67للبنات القنوت ثانويةادبيحبيب الجبار عبد مسلم شهد4751621222033013

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة354.0059.00الخارجياتادبيمزعل صادق القادر عبد حنين4761621228050382

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة537.0089.50للبنات الزاهر العهد اعداديةادبيجالب الزهره عبد فراس مروه4771621222069057

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة495.0082.50للبنات القنوت ثانويةادبيحبيب الجبار عبد مسلم فاطمه4781621222033021

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة473.0078.83للبنات المعالي اعداديةادبيمحسن فوزي قاسم زينب4791621222018019

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة414.0069.00للبنات االهلية الرافدين ملتقى ثانويةادبيعودة حسن محمد فوادة4801621224019011

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة391.0065.17الخارجياتتطبيقيعلي محمد علي كوثر4811621528050417

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة327.0054.50للبنات ميسلون اعداديةادبيبطي حسين هللا عبد رواء4822421222013004

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة326.0054.33للبنات االندلس اعداديةادبيالكريم عبد حسن حارث االء4831621222015007

اآلداب كلية/البصرة جامعة511.0085.17للبنات األبلة اعداديةادبيجبار الحسين عبد عالء عذراء4841621222016039

اآلداب كلية/البصرة جامعة462.0077.00للبنين المسائية االحرار اعداديةادبيخلف محسن اسعد محمد4851621215013072

اآلداب كلية/البصرة جامعة448.0074.67للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد اعداديةادبيالحسين عبد طعمه منتظر ساره4861621222047018

اآلداب كلية/البصرة جامعة445.0074.17للبنات صيفي بن اكثم اعداديةادبيحسين نزار مسلم منار4871621222004027

اآلداب كلية/البصرة جامعة416.0069.33للبنات نفيسة السيدة اعداديةادبيعبود طالب فرات زهراء4881621222094015

اآلداب كلية/البصرة جامعة2381.0063.50 الخارجياتادبيعبدالرزاق حسين عبدالرزاق مريم4891621228051344

اآلداب كلية/البصرة جامعة376.0062.67للبنين المسائية الدير ثانويةادبيناصر علي تحسين علي4901621215012057

اآلداب كلية/البصرة جامعة375.0062.50للبنات نفيسة السيدة اعداديةاحيائيحسين االمير عبد حيدر فاطمه4911621422094052

اآلداب كلية/البصرة جامعة359.0059.83الخارجياتادبيمطرود زهير هللا عبد سارة4921621228050811

اآلداب كلية/البصرة جامعة357.0059.50للبنات الفؤاد بهجة اعداديةادبيكاطع وجر كامل سكينة4931621222091032

اآلداب كلية/البصرة جامعة355.0059.17للبنين القادم الجيل اعداديةادبيمحسن جاسم محمد علي4941621211081152

اآلداب كلية/البصرة جامعة355.0059.17للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةادبيمحمد ميلو حسين هللا عبد4951621213006007
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اآلداب كلية/البصرة جامعة350.0058.33للبنات الكباسي ثانويةاحيائياحمد صالح جعفر زهراء4961621422071042

اآلداب كلية/البصرة جامعة348.0058.00للبنات االهلية االرتقاء ثانويةاحيائيطاهر جوده قيس سجود4971621424028032

اآلداب كلية/البصرة جامعة342.0057.00للبنين االهلية المنار ثانويةاحيائيحمزه عزيز عزت منذر4982321413016103

اآلداب كلية/البصرة جامعة341.0056.83للبنين المسائية الزبير خور ثانويةادبيمهدي مصر حاتم عباس4991621215009024

اآلداب كلية/البصرة جامعة337.0056.17للبنين االهلية البصير ثانويةادبيفيصل غازي مزهر هللا عبد5001621213083007

اآلداب كلية/البصرة جامعة336.0056.00للبنين المسائية العراق اعداديةادبيحزام بهجت حميد بهجت5011621215007021

البحار علوم كلية/البصرة جامعة365.0060.83للبنين ياسر بن عمار اعداديةاحيائيبرغوث شريف علي منتظر5022221411007093

البحار علوم كلية/البصرة جامعة326.0054.33للبنين البصرة اعداديةاحيائيعيسى الصمد عبد سالم منتظر5031621411007055

الموصل طب كلية/الموصل جامعة586.3297.72المختلطة االهلية المنار ثانويةاحيائيطالع عياده ثامر هاجر5043321427014039

االسنان طب كلية/الموصل جامعة566.0094.33للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةاحيائيمحمد كاظم بشار قمر5051721424011105

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة410.0068.33للبنين الخصيب ابي اعداديةتطبيقيعبود االمير عبد حيدر علي5061621511040052

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة396.0066.00للبنين التضحية اعدايةتطبيقيالكريم عبد جميل عزيز محسن5071621511048151

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة526.0087.67للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةتطبيقيخلف حسن يحيى رقيب5081721511011022

العلوم كلية/الموصل جامعة519.0086.50المختلطة االهلية المعرفة ثانويةاحيائيخضر حسن الغني عبد فرح5093121427010017

العلوم كلية/الموصل جامعة343.0057.17للبنين الحكمة اعداديةتطبيقيشريف سالم سمير محمد5101721511009030

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة446.0074.33للبنات االخوة ثانويةاحيائياحمد جعفر عمار فرح5111721422104037

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة392.0065.33للبنين الشهاب اعداديةادبيحسن محمود هللا عبد سعد5121721211134031

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة411.0068.50للبنات ميسلون اعداديةادبيخضر ابراهيم احمد ريام5131721222045041

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة398.0066.33للبنات االثير ابن اعداديةادبيمحمود غانم صالح محمد مريم5141721222042070

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة492.0082.00للبنين الشهاب اعداديةادبيجاسم غانم احمد عبيدة5151721211134048

اآلداب كلية/الموصل جامعة368.0061.33للبنين الوليد بن خالد اعداديةادبيحسين مرهاش عواد خزعل5161721211001020

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة388.0064.67للبنات الكفاح ثانويةاحيائيكاظم هللا عبد رعد فاطمة5172321422037064

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة432.0072.00للبنين االهلية االقمار ثانويةتطبيقيالسادة عبد حميد علي حسين5181421513019005

والسيطرة الحاسوب هندسة/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة515.0085.83للبنات الكوت اعداديةاحيائيالحسين عبد علي منتظر مريم5192621422025154

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة466.0077.67للبنين الرافدين اعداديةتطبيقيكاظم موسى غسان محمد5201521511001115

المعلومات قسم/الحاسوب هندسة/التكنولوجية الجامعة514.0085.67للبنين الصديق ثانويةاحيائيعمران رحيم باسم الرحيم عبد5212321411024023

المعلومات قسم/الحاسوب هندسة/التكنولوجية الجامعة490.8481.81للبنين بغداد كلية ثانويةتطبيقيمحمود صبيح محمد احمد5221321511019002

الحاسوب شبكات قسم/الحاسوب هندسة/التكنولوجية الجامعة513.9285.65للمتميزات الكوثر ثانويةاحيائيعلي كامل ثامر سرى5231221422028060

الحاسوب شبكات قسم/الحاسوب هندسة/التكنولوجية الجامعة508.2884.71للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةاحيائييوسف محمد سليم احمد5241221411001009

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة501.0083.50للبنين المركزية االعداديةتطبيقيحمادي علي حامد رضا محمد5251621511001229

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة458.0076.33للبنين األعراف اعداديةتطبيقيمبارك صمد واثق مهدي5261621511058103

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة471.0078.50للبنين الخبير اعداديةاحيائيموسى عمران رعد علي5271121411007010

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة429.0071.50للبنين المقدام إعداديةتطبيقيحسين نعيم وسام االكبر علي5281421511015060
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الكيمياوية العمليات هندسة قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة535.0089.17للبنات الكبرى خديجة ثانويةاحيائيحنش صالح محمد الهدى نور5291321422029060

البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة539.0089.83للبنات االستقامة ثانويةاحيائيحاتم سهل ماجد تقى5301521422018031

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة427.0071.17للبنين التضحية اعدايةتطبيقياسماعيل علي كاظم احمد5311621511048014

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة397.0066.17للبنات المعرفة ثانويةتطبيقيحسين عبد فاضل ايات5321421522039002

المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة484.0080.67للبنين الطاهر جواد علي اعداديةاحيائيابراهيم حسين ياسين حسين5332321411012043

المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة463.0077.17للبنات العمارة اعداديةاحيائيهاشم جبار فراس غسق5342821422009103

الالسلكية االتصاالت نظم قسم/االتصاالت هندسة/التكنولوجية الجامعة536.0089.33للبنين السماوة اعداديةاحيائيسعيد محمد احمد علي5352921411017167

العمارة هندسة/التكنولوجية الجامعة546.0091.00للبنات طالب ابي بنت جمانة اعداديةتطبيقيموسى حسن محمد فاطمه5362721522040040

العمارة هندسة/التكنولوجية الجامعة509.0084.83للبنات المأمون ثانويةتطبيقيرويح عبيد حامد تبارك5371021522034004

النفط تكنولوجيا قسم/النفط تكنولوجيا هندسة/التكنولوجية الجامعة518.0086.33للبنين االهلية الوطنية الوحدة ثانويةتطبيقيجواد مشكل جبار منتظر5382321513017003

المدنية الهندسة قسم/التكنولوجية الجامعة480.0080.00للبنات الخالدات اعداديةتطبيقيحمزة عذاب عدنان فاطمه5392721522007036

المدنية الهندسة قسم/التكنولوجية الجامعة464.0077.33للبنين العلمية المحمودية اعداديةتطبيقيجواد محمد صاحب نزار هللا عبد5401121511022028

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة448.0074.67للبنين الفرقان اعداديةاحيائيعودة خضير ياس ابراهيم5411421411050001

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة435.0072.50للبنات االهلية التكامل اعداديةاحيائيعسل فدعم حسن زهراء5421421424007004

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة414.0069.00للبنين العزيزية اعداديةتطبيقيمطر الدين عز محمد الدين عز5432621511014037

والغاز النفط معدات قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة515.3285.89للبنين بابل ثانويةاحيائيعبود حمزه اسامه الدين سيف5442321411056066

الحياتي الطب هندسة/التكنولوجية الجامعة548.0091.33للبنين الجزيرة إعداديةتطبيقيجبر علي حميد مصطفى5451421511016148

الحياتي الطب هندسة/التكنولوجية الجامعة547.0091.17للبنين االهلية النهرين ثانويةاحيائيرضيوي كرم حسن الدين نصير5462221413027072

الحياتي الطب هندسة/التكنولوجية الجامعة547.0091.17للبنين العلقمي نهر اعداديةتطبيقيعلي عبد عبود ليث محمد5472721511030085

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة493.0082.17للبنات منوليا اعداديةتطبيقيعمر هللا عبد الدين نجم الزهراء فاطمه5482021522021015

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة490.0081.67للبنات السما اعداديةاحيائيناصر نعمه علي رقيه5492721422045056

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة481.0080.17للبنات نفيسة السيدة اعداديةاحيائيهاشم الحسن عبد فالح فاطمة5501621422094048

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة472.0078.67للبنات وهران ثانويةاحيائيبدار الخالق عبد نذير هاله5511121422049042

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة445.0074.17للبنات الحضارة ثانويةاحيائيسالم الزهره عبد رضا محمد زينب5521221422047023

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة441.0073.50للبنات السما اعداديةاحيائيعلي هاشم حامد فاطمه5532721422045115

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة388.0064.67للبنين االهلية االجيال مستقبل ثانويةتطبيقيمحمد غازي محمد يوسف5542321513018039

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة427.0071.17للبنين المنصور اعداديةاحيائيكاظم الجبار عبد الستار عبد زيد5551021411026107

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة410.0068.33للبنات النجاة اعداديةاحيائيذينه ابو حمد عمار زينب5561521422003079

الطب كلية/الكوفة جامعة604.00100.67للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةاحيائيهادي جابر محمد تهليل5572521424011023

الطب كلية/الكوفة جامعة603.84100.64للبنين المركزية المفيد الشيخ اعداديةاحيائيمحمد عالوي احمد حسن محمد5582521411009256

الطب كلية/الكوفة جامعة601.00100.17للبنات غزة ثانويةاحيائيمهدي صالح فتاح آسيه5592421422007001

الطب كلية/الكوفة جامعة601.00100.17للبنات االهلية النخبة ثانويةاحيائيكضيب رحيم فالح رسل5602421424023040

الطب كلية/الكوفة جامعة601.00100.17(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيشهد وداعه الحسين عبد اسماء5612521424004058
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الطب كلية/الكوفة جامعة600.00100.00للبنين التحرير اعداديةاحيائيرباط شريف حيدر منتظر5622521411033151

الطب كلية/الكوفة جامعة599.8499.97للبنين االهلية الذكوات ثانويةاحيائيعزيز صالح سعد جواد محمد5632521413014075

الطب كلية/الكوفة جامعة595.0099.17للبنين االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيابراهيم الكريم عبد ياسين مرتضى5642521413031619

الطب كلية/الكوفة جامعة595.0099.17للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيمحسن حسن محمد عباس مريم5652521424014311

الطب كلية/الكوفة جامعة595.0099.17(ب) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيجاسم محمد امين فاطمه5662521424018022

الطب كلية/الكوفة جامعة593.0098.83(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيعباس ناجح حيدر تقوى5672521424004206

الطب كلية/الكوفة جامعة593.0098.83للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيحسن مهدي مظفر فاطمه5682521424014280

الطب كلية/الكوفة جامعة592.0098.67للبنين االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيخضير هللا عبد عدنان هللا عبد5692521413031324

الطب كلية/الكوفة جامعة592.0098.67(ب) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيابراهيم موسى جعفر فاطمه5702521424018028

الطب كلية/الكوفة جامعة591.9298.65المتميزات ثانويةاحيائيلطيف جري السميع عبد مريم5712521422013082

الطب كلية/الكوفة جامعة591.0098.50للبنات المركزية الحدباء اعداديةاحيائيحسين جبار خطار زينب5722521422024074

الطب كلية/الكوفة جامعة591.0098.50(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيحساني شاكر الكاظم عبد زينب5732521424004574

الطب كلية/الكوفة جامعة590.0098.33للبنين الوحدة اعداديةاحيائيالحسين عبد محمد مهند أحمد5742521411005004

الطب كلية/الكوفة جامعة590.0098.33للبنين المركزية المفيد الشيخ اعداديةاحيائيعبود احمد امجد مؤمل5752521411009228

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة580.0096.67(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيمحمد حميد ثائر زينب5762521424004540

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة564.0094.00للبنين االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيناصر علي حسين محمد5772521413031531

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة563.4893.91المتميزين ثانويةاحيائيالرضا عبد راهي ضياء علي5782521411030037

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة562.5293.75المتميزين ثانويةاحيائينعمه منهل سامر حسين5792521411030015

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة562.0093.67للبنين المركزية المفيد الشيخ اعداديةاحيائيعلي محمد مرتضى علي مهدي5802521411009337

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة588.0098.00(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيعلي حمزه مجيد أنفال5812521424004014

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة585.0097.50للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيمحمد عزيز فضل محمد5822521415002271

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة567.0094.50للبنات الالذقية اعداديةاحيائيهاني عبد جاسم الحسن عبد مريم5832521422003505

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة567.0094.50(أ) للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيشنوف شريد نعمه ايناس5842521422004090

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة565.0094.17المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةاحيائيثجيل هويش كريم فاطمه5852521427006102

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة560.0093.33للبنات االهلية براثا ثانويةاحيائيحسن فليح عقيل ابرار5862521424022001

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة559.0093.17للبنات المركزية الكوفة اعداديةاحيائيجاسم ناظم ضياء فاطمه5872521422010262

العمارة قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة505.0084.17للبنين ميسان اعداديةتطبيقيمهدي عبد عسجد زيد5882521511011018

العمارة قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة504.0084.00(أ) للبنات المركزية الساجدات اعداديةتطبيقيرضا محمد حسين محمد مفيد نرجس5892521522022042

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة458.0076.33للبنين المسائية الفهود اعداديةتطبيقيشريف فرج ظفار علي5902221515009035

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة434.0072.33للبنين االهلية بانيقيا ثانويةتطبيقيمهدي راضي احسان مرتضى5912521513031071

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة419.0069.83للبنين المسائية االحرار اعداديةتطبيقيراضي فالح حسين علي5921621515013086

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة483.0080.50للبنين االهلية بانيقيا ثانويةتطبيقيظاهر العزيز عبد االله عبد علي5932521513031050

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة468.0078.00(أ) للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيفاخر هاتو جاسم زينب5942521422004401
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة422.0070.33للبنات العدوية رابعة اعداديةتطبيقيعباس علي عبد حسين زهراء5952721522055036

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة382.0063.67للبنين الغدير اعداديةتطبيقيحسن سرحان كاظم علي596242051071038

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة355.0059.17للبنين الكندي اعداديةتطبيقيالحسين عبد علي حيدر كرار5972321511007092

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة351.0058.50للبنات الصباح اعداديةتطبيقيضياء محسن ثامر بيداء5982521522007004

العلوم كلية/الكوفة جامعة518.0086.33للبنات الفضائل اعداديةتطبيقيعطشان كريم رعد اسماء5992221522005001

العلوم كلية/الكوفة جامعة513.0085.50للبنات الدر شجرة اعداديةاحيائيحسن علي حسين تبارك6002521422018012

العلوم كلية/الكوفة جامعة513.0085.50(أ) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيياسين محمد سعد بنين6012521422022159

العلوم كلية/الكوفة جامعة513.0085.50(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيالحسين عبد محمد حيدر زهراء6022521424004423

العلوم كلية/الكوفة جامعة513.0085.50للبنين المركزية المفيد الشيخ اعداديةتطبيقيتركي حسين حيدر مصطفى6032521511009098

العلوم كلية/الكوفة جامعة495.0082.50للبنين االهلية براثا ثانويةاحيائيعلي عبد راضي عارف رضا6042521413033057

العلوم كلية/الكوفة جامعة491.0081.83للبنين المركزية المفيد الشيخ اعداديةاحيائيكرير جبار عمار محمد6052521411009283

العلوم كلية/الكوفة جامعة484.0080.67(أ) للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيسلمان محسن فاضل حوراء6062521422004223

العلوم كلية/الكوفة جامعة479.0079.83الخارجياتتطبيقياحمد مهدي لؤي زهراء6071621528050226

العلوم كلية/الكوفة جامعة477.0079.50للبنات المركزية الحدباء اعداديةاحيائيعلي حسن عدنان فاطمه608252042086118

العلوم كلية/الكوفة جامعة477.0079.50للبنين االهلية براثا ثانويةاحيائيعزيز ناجي منير علي6092521413033097

العلوم كلية/الكوفة جامعة468.0078.00للبنات االهلية االجتهاد ثانويةتطبيقياحمد مهدي لؤي نرجس6101621524062040

العلوم كلية/الكوفة جامعة466.0077.67(أ) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيعلي حسين علي زينب6112521422022544

العلوم كلية/الكوفة جامعة463.0077.17(أ) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيهادي حسن احمد بان6122521422022125

العلوم كلية/الكوفة جامعة456.0076.00للبنين الفجر اعداديةاحيائيجبر عبد قاسم محمد6132221411029116

العلوم كلية/الكوفة جامعة442.0073.67للبنين المسائية الحبوبي اعداديةتطبيقيعمران موسى الستار عبد علي6142521515002090

العلوم كلية/الكوفة جامعة418.0069.67للبنين االهلية العاصمة ثانويةتطبيقيهللا عبد هاشم حيدر حسن615162051348007

العلوم كلية/الكوفة جامعة405.0067.50للبنين االهلية بانيقيا ثانويةتطبيقيمحمد جاسم شايع حامد6162521513031011

العلوم كلية/الكوفة جامعة403.0067.17للبنين االهلية االمين انوار ثانويةتطبيقيمحمد جاسب حسين محمد احمد6171621513089003

العلوم كلية/الكوفة جامعة395.0065.83للبنين االهلية بانيقيا ثانويةتطبيقيمحمد احمد خليل احمد6182521513031003

العلوم كلية/الكوفة جامعة391.0065.17للبنين الفتح اعداديةتطبيقيحسن محمد عامر علي6192721511003032

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة462.0077.00للبنات الالذقية اعداديةاحيائيحسين الهادي عبد حيدر ايات6202521422003050

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة451.0075.17للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيالشهيد عبد هللا نصر ليث مريم6212521424014318

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة446.0074.33للبنين االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيسعد الحسن عبد علي زيد6222521413031239

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة428.0071.33الخارجياتاحيائيبرهان عكماش حسن مسره6232521428050453

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة422.0070.33(أ) للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيجلود سالم محروس غدير6242521422004587

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة405.0067.50للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيمحمد ارحيم جمال مؤمل6252521413023102

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة405.0067.50(ب) للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيجهاد حبيب سالم هويده6262521422039116

القانون كلية/الكوفة جامعة495.0082.50للبنات االهلية السالم رواد ثانويةادبينور صادق جعفر غفران6272521224025008
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القانون كلية/الكوفة جامعة465.0077.50للبنات االهلية المتنبي ثانويةادبيالحسين عبد احمد حبيب غدير6282521224006002

القانون كلية/الكوفة جامعة451.0075.17للبنين المركزية المفيد الشيخ اعداديةتطبيقيالزهرة عبد جواد ابراهيم علي6292521511009048

القانون كلية/الكوفة جامعة405.0067.50للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةادبيسلمان عزيز مهند حسين6302521211012100

القانون كلية/الكوفة جامعة387.0064.50للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةادبيبعير سعيد خضير منتظر6312521211004094

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة363.0060.50للبنين األعراف اعداديةادبيمجيد شاكر مجيد حسين632162021077016

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة353.0058.83للبنين االهلية الكوثر ثانويةادبيهللا عبد علي ماجد باقر محمد6332521213015005

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة342.0057.00للبنات الكبرى زينب اعداديةادبيحمزه كاظم المهدي عبد فاطمه6342521222001052

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة322.0053.67للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةادبيكاظم االله عبد علي عباس6352521211021153

التمريض كلية/الكوفة جامعة551.4491.91للمتميزين التحرير ثانويةاحيائيكاظم جواد محمد حسن6362921411021006

التمريض كلية/الكوفة جامعة538.0089.67للبنات النبوة اعداديةاحيائيحميد جبار احمد حوراء6372121422055026

التمريض كلية/الكوفة جامعة536.0089.33للبنين المركزية النجف اعداديةاحيائيرضا جواد محمد علي6382521411001323

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة489.0081.50للبنين المركزية النصر اعداديةاحيائياكبر عادل عزيز مجتبى6392521411007331

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة465.0077.50للبنين المركزية النصر اعداديةاحيائيحسين محمد قاسم علي6402521411007270

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة438.0073.00للبنات االهلية براثا ثانويةاحيائيابراهيم خليل عباس رقية6412521424022065

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة412.0068.67للبنين االهلية براثا ثانويةاحيائيجلوب محمود اياد صادق محمد6422521413033127

الزراعة كلية/الكوفة جامعة365.0060.83(ب) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيكاظم حاكم انور سرى6432521422040078

الزراعة كلية/الكوفة جامعة327.0054.50للبنين ميسان اعداديةتطبيقيعذاب هادي حسن محمد6442521511011044

الزراعة كلية/الكوفة جامعة326.0054.33للبنين المركزية المفيد الشيخ اعداديةاحيائيالواحد عبد الرضا عبد طالب جواد محمد6452521411009254

اللغات كلية/الكوفة جامعة499.0083.17للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةادبيكاظم سعيد حسين زهراء6462521224014022

اللغات كلية/الكوفة جامعة476.0079.33للبنات االهلية فاطمة انوار ثانويةاحيائيالحسن عبد فليح عادل اسالم6472921424004008

اللغات كلية/الكوفة جامعة390.0065.00للبنين االهلية الذكوات ثانويةادبيحسين نعمه الكاظم عبد علي6482521213014014

اللغات كلية/الكوفة جامعة343.0057.17للبنات الكبرى زينب اعداديةادبيعبد حسين حامد مريم6492521222001061

اللغات كلية/الكوفة جامعة335.0055.83للبنين المسائية الصالحية ثانويةادبيعاجل حمادي سعد مؤمل6502421215011018

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة387.0064.50للبنات النور اعداديةاحيائيكاظم كزار قاسم دعاء6512421422005063

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة386.0064.33للبنات االهلية براثا ثانويةادبيمحمود جابر نصير زينب6522521224022007

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة381.0063.50للبنين المسائية الحبوبي اعداديةادبيفضل حسين جواد علي6532521215002049

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة381.0063.50للبنين المركزية النجف اعداديةاحيائيصاحب حافظ حامد رزاق6542521411001177

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة364.0060.67للبنين المسائية الهندي رضا العالمة ثانويةادبيكاظم محسن علي حسين6552521215011025

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة338.0056.33للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةادبيسبهان علي محمد سعد حسين6562521211012082

التربية كلية/الكوفة جامعة520.0086.67للبنات الصدر امنة اعداديهادبيمحمد عبود احمد رقيه6572521222020017

التربية كلية/الكوفة جامعة478.0079.67المختلطة المناجاة ثانويةادبيمجهول حمد جميل شهاب6582521217004003

التربية كلية/الكوفة جامعة442.0073.67للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةاحيائيكريم حسن محمد زينب6592521422026086

التربية كلية/الكوفة جامعة437.0072.83للبنات الالذقية اعداديةاحيائينوري اموري سعيد زينب6602521422003280
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التربية كلية/الكوفة جامعة422.0070.33(ب) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيجسب جميل احمد مريم6612521422040315

التربية كلية/الكوفة جامعة418.0069.67للبنين االهلية الذكوات ثانويةاحيائيروزي االمير عبد قاسم محمد6622521413014086

التربية كلية/الكوفة جامعة418.0069.67للبنين المركزية الصدر باقر محمد اعداديةتطبيقيشريده شريف علي حسين6632521511008047

االنكليزية اللغة قسم/التربية كلية/الكوفة جامعة524.0087.33للبنات المركزية الريادة اعداديةادبيلفته فاضل وماء رقيه6642521222035040

االنكليزية اللغة قسم/التربية كلية/الكوفة جامعة501.0083.50للبنين االهلية الذكوات ثانويةادبيساجت فاخر الحسين عبد حسن6652521213014006

االنكليزية اللغة قسم/التربية كلية/الكوفة جامعة475.0079.17للبنات الحسين نور اعداديةادبيجبار عكله كريم نور6662521222016132

االنكليزية اللغة قسم/التربية كلية/الكوفة جامعة466.0077.67للبنات الحسين نور اعداديةادبيمحمد فاضل علي رسل6672521222016045

االنكليزية اللغة قسم/التربية كلية/الكوفة جامعة445.0074.17للبنين السكيت ابن اعداديةادبيكريم حميد عالء محمد6682721211020085

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة474.0079.00للبنات الصدر امنة اعداديهادبيكريم مهدي عدنان زينب6692521222020026

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة435.0072.50للبنات الفرزدق اعداديةادبيطه يوسف مجاهد هدى6702521222012049

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة430.0071.67للبنات الخنساء اعداديةاحيائيخشان فياض كامل نوريهان6712421422039225

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة416.0069.33للبنات الالذقية اعداديةاحيائيمهدي الرضا عبد علي غدير6722521422003384

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة414.0069.00للبنات الزاكيات اعداديةاحيائيحسن كريم سامي الزهراء نور6732521422011076

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة412.0068.67للبنات الجزائر اعداديةادبيكاظم جواد محمد زهراء6742521222028014

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة406.0067.67للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيمحسن ميري المحسن عبد نور6752521426001371

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة399.0066.50للبنات االهلية النبالء ثانويةاحيائيعزوز محي اسماعيل مريم6762421424025115

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة388.0064.67للبنات االهلية الياقوت ثانويةاحيائيعبد عزوز جاسم هاجر6772521424002033

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة382.0063.67(ب) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيمبارك عايش رشيد منار6782521422040352

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة361.0060.17للبنات الفرزدق اعداديةادبيعذاب ذياب محمد فاطمة6792521222012041

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة348.0058.00للبنات االفتخار اعداديةادبيالحسن عبد زباله كاظم شهد6802521222017030

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة342.0057.00للبنات المسائية البتول اعداديةادبينور وهاب يعرب فاطمه6812521226001063

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة342.0057.00(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةتطبيقيعلي عبد حسين عالوي زينب6822521524004016

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة315.0052.50للبنات الخضراء الواحة اعداديةتطبيقيعباس حسين محمد سوسن6832721522011034

االنكليزية اللغة قسم/للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة504.0084.00للبنات الصباح اعداديةتطبيقيالرضا عبد هادي علي محمد زهراء فاطمه6842521522007023

االنكليزية اللغة قسم/للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة495.0082.50الخارجياتادبيمبارك محسن اديب اسراء6852521228050018

االنكليزية اللغة قسم/للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة491.0081.83للبنات اليقظة اعداديةادبيمحمد حنون زهير سهاد6862521222036032

االنكليزية اللغة قسم/للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة481.0080.17للبنات المركزية الحدباء اعداديةادبيمنسي عباس قاسم معصومه6872521222024135

االنكليزية اللغة قسم/للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة464.0077.33للبنات المركزية الريادة اعداديةادبيحسن هللا عبد احمد زينب6882521222035060

االنكليزية اللغة قسم/للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة432.0072.00للبنات المركزية الحدباء اعداديةادبيجاسم حسن حيدر هاجر6892521222024150

االنكليزية اللغة قسم/للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة430.0071.67للبنات غزة ثانويةادبيحميد مزهر ناصر أيات6902421222007003

االنكليزية اللغة قسم/للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة421.0070.17للبنات الحرية ثانويةادبيعباس علي فؤاد نغم6912721222024071

اآلداب كلية/الكوفة جامعة396.0066.00(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيعلي محمد مكي عالوي تبارك6922521424004191

اآلداب كلية/الكوفة جامعة316.0052.67للبنين التحرير ثانويةادبيسلمان خضر حسن مؤيد6932821211003089
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اآلداب كلية/الكوفة جامعة315.0052.50للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةادبيكاظم حبيب ماجد حبيب6942521211021061

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة386.0064.33للبنات الحوراء اعداديةاحيائيعلي عبد كريم عامر نغم6952321422027096

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة380.0063.33المختلطة سكر الواحد عبد الزعيم ثانويةادبيمحمد كريم علي محمد6962521217011007

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة378.0063.00للبنين المركزية الصدر باقر محمد اعداديةادبيمحمد الواحد عبد منذر عباس6972521211008101

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة348.0058.00للبنين الثقلين اعداديةادبيرزوقي احميد ازهر محمود6982921211004149

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة339.0056.50للبنين الثقلين اعداديةادبيسفيح مجيبل علي سجاد6992921211004074

االطفال رياض قسم/االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة366.0061.00(أ) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيجابر كريم حيدر اسراء7002521422022055

الفقه كلية/الكوفة جامعة365.0060.83للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائيحسن العباس عبد حسن زهراء7012321424006166

الفقه كلية/الكوفة جامعة360.0060.00للبنين االهلية الكوثر ثانويةاحيائيصبار ياسر العباس عبد وليد7022521413015016

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة398.0066.33للبنات المركزية الكوفة اعداديةاحيائيعباس كريم يحيى كوثر7032521422010287

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة371.0061.83للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةاحيائيالزهره عبد سعيد ثامر زهراء7042521424011037

االسنان طب كلية/تكريت جامعة561.0093.50للبنات الدجيل اعداديةاحيائيعباس عبد احمد مريم7051821422071105

الصيدلة كلية/تكريت جامعة558.0093.00للبنين الخالص اعداديةاحيائيمجيد حميد دريد علي7062121411002097

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة462.0077.00المختلطة العزم اعداديةتطبيقيوادي حسن مطر علي7071621517006047

البيئة قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة374.0062.33للبنين الزبيدية اعداديةتطبيقيكاظم جمعه محمد القدوس عبد7082621511011019

والغاز النفط تكرير هندسة قسم/النفطية العمليات هندسة كلية/تكريت جامعة489.0081.50للبنات البيداء اعداديةتطبيقيعلي هللا عبد العابدين زين عائشه7092021522037029

العلوم كلية/تكريت جامعة457.0076.17للبنين بلد اعداديةاحيائيساكن ناصر موسى حسين7101821411006047

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة359.0059.83للبنين االبراهيمية اعداديةاحيائيحسين علي وسام علي7111821411001027

الحقوق كلية/تكريت جامعة350.0058.33للبنين بلد اعداديةادبيهللا حسب الطيف عبد هاشم احمد7121821211006001

التمريض كلية/تكريت جامعة521.0086.83للبنات البنين ام ثانويةاحيائيساقي مهدي علي دنيا7132021422051028

التمريض كلية/تكريت جامعة520.0086.67للبنات نيسان 9 ثانويةاحيائيعزيز غازي خالد أسيا7142021422002003

التمريض كلية/تكريت جامعة517.0086.17للبنات قار ذي ثانويةاحيائيعبود عمار ياسر براء7151821422068008

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة372.0062.00للبنين الجهاد اعداديةاحيائيسليمان صديق يلماز يوسف7162021411003119

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة339.0056.50للبنين بلد اعداديةاحيائيحسين الحميد عبد ناهض رائد7171821411006053

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة323.0053.83للبنين نافع بن عقبة إعداديةتطبيقيمراد شاه جبار باسل مؤمل718142051009060

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة357.0059.50للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةاحيائيسعيد لفته حسين أيه7191821422045003

االنكليزية اللغة قسم/الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة357.0059.50للبنين المركزية االعداديةادبيابراهيم بشير نشأت بكر7201721211002009

االنكليزية اللغة قسم/الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة331.0055.17للبنين العدلة ثانويةادبيعلي حسن زياد موفق7211721211171021

الطب كلية/القادسية جامعة601.00100.17للبنين قتيبة اعداديةاحيائيليلو شاكر كفاح محمد7222421411048260

الطب كلية/القادسية جامعة595.0099.17للبنات حلب اعداديةاحيائيمشير الرضا عبد ماجد فاطمه7232421422014191

الطب كلية/القادسية جامعة595.0099.17للبنات الشافعية اعداديةاحيائيجابر حمزه غافل حنين7242421422017041

الطب كلية/القادسية جامعة592.4498.74المتميزات ثانويةاحيائيطيار سامي انس زهراء7252421422036019

الطب كلية/القادسية جامعة591.0098.50للبنين قتيبة اعداديةاحيائيحسن نور ميالد علي7262421411048204
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الطب كلية/القادسية جامعة591.0098.50للبنات االهلية التفوق ثانويةاحيائيسرحان عثمان عاد زينب7272421424003037

الطب كلية/القادسية جامعة589.0098.17للبنات دمشق اعداديةاحيائيحسن نور ميالد ودق7282421422024341

الطب كلية/القادسية جامعة584.0097.33للبنات العروبة اعداديةاحيائيزكيط جباري عماد شهد7292421422047175

الطب كلية/القادسية جامعة581.0096.83للبنات يافا اعداديهاحيائيمهدي محمد خالد طيبه7302421422040162

الطب كلية/القادسية جامعة580.0096.67للبنات صنعاء اعداديةاحيائيكاظم جواد محمد حوراء7312421422006051

الطب كلية/القادسية جامعة580.0096.67المختلطة االنتصار ثانويةاحيائياالمير عبد مصلح فاضل غدير7322521427001055

الطب كلية/القادسية جامعة577.0096.17للبنات العفاف اعداديةاحيائيجبار غضبان جواد زينب7332421422048087

الطب كلية/القادسية جامعة576.0096.00للبنات الفردوس اعداديةاحيائيحمود حسين قاسم زينب7342421422023089

الطب كلية/القادسية جامعة575.0095.83للبنين قتيبة اعداديةاحيائيالزهره عبد مجبل رزاق حسين7352421411048084

الطب كلية/القادسية جامعة574.0095.67للبنات دمشق اعداديةاحيائيصالح مهدي علي زينب7362421422024179

الطب كلية/القادسية جامعة574.0095.67للبنات االهلية النبالء ثانويةاحيائيمحمد كاظم احمد بنين7372421424025023

الطب كلية/القادسية جامعة570.0095.00للبنين النضال اعداديةاحيائيعوده خليل علوان حسن7382421411009015

الطب كلية/القادسية جامعة570.0095.00للبنات سكينة اعداديةاحيائيهادي جابر وسام ناسين7392421422003174

الطب كلية/القادسية جامعة568.0094.67للبنين المركزية النصر اعداديةاحيائيوطبان الكريم عبد علي حسين7402521411007105

الصيدلة كلية/القادسية جامعة583.0097.17للبنات دمشق اعداديةاحيائيجواد كامل انس زينب7412421422024163

الصيدلة كلية/القادسية جامعة562.0093.67المختلطة العارضيات اعداديةاحيائيمسلم وذيح صالح حيدر7422421417003025

الصيدلة كلية/القادسية جامعة559.0093.17للبنات دمشق اعداديةاحيائيكطش علي حسين رؤى7432421422024097

الصيدلة كلية/القادسية جامعة559.0093.17للبنات العدوية رابعة اعداديةاحيائيكريم فاضل رائد ايه7442721422055016

الصيدلة كلية/القادسية جامعة558.0093.00للبنات االهلية الكفيل انوار ثانويةاحيائيعباس حسين هشام بنين7452521424030024

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة458.0076.33الشيعي الوقف للبنين الكرار حيدر اعداديةتطبيقيجعفر فاهم رافد علي7462421511024016

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة431.0071.83للبنين التفوق اعداديةتطبيقيكاظم حميد رعد امير7472421511042014

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة430.0071.67للبنين الشهداء اعداديةتطبيقيعلي محمد صادق محمد7481621511015116

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة469.0078.17للبنين الجمهورية اعداديةاحيائيحسين فرهود زهير كاظم7492421411027063

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة412.0068.67للبنين الزيتون اعداديةتطبيقيشعالن موجد شعالن حسين7502421511015022

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة413.0068.83للبنات الحوراء اعداديةتطبيقيصبيح نوار حسن حوراء7512421522026016

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة520.0086.67للبنات العروبة اعداديةاحيائيجعفر فاهم رافد غدير7522421422047194

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة500.0083.33للبنين االهلية النهرين ثانويةتطبيقيعيسى حسن يونس حيدر7532821513001003

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة488.0081.33للبنين التمار ميثم اعداديةتطبيقيالحسن عبد رحيم سالم احمد7542821511015006

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة475.0079.17للبنين المكاسب اعداديةاحيائيراضي حسين عدنان محمد7552721411001048

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة466.0077.67للبنات السنية اعداديةاحيائيمحمد راضي حسام سمية7562421422009210

العلوم كلية/القادسية جامعة477.0079.50للبنات الزهراء اعداديةاحيائيمجاري زيد عبد ضياء نبأ7572421422028193

العلوم كلية/القادسية جامعة462.0077.00للبنات الحوراء اعداديةاحيائيعباس جبوري ستار فاطمه7582421422026165

العلوم كلية/القادسية جامعة461.0076.83للبنات اليرموك اعداديةاحيائياحمد علي جالل بنين7592721422036032
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العلوم كلية/القادسية جامعة445.0074.17للبنين السجاد اعداديةاحيائيبرهان فليح ناصر حيدر7602421411047109

العلوم كلية/القادسية جامعة445.0074.17للبنات االهلية االمتياز ثانويةاحيائيناصر داود اثير غدير7612521424026025

العلوم كلية/القادسية جامعة362.0060.33للبنين الناصرية اعداديةتطبيقيمحمد راشد الباسط عبد ابراهيم7622221511002001

العلوم كلية/القادسية جامعة361.0060.17للبنين الجمهورية اعداديةتطبيقيوروش سفيح محمد منتظر7632421511027053

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة441.0073.50للبنين المركزية المفيد الشيخ اعداديةاحيائيعبود موسى الحسين عبد منتظر7642521411009331

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة435.0072.50للبنات العدوية رابعة ثانويةاحيائيكاظم طعمه حسن سجى7652321422067058

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة430.0071.67للبنين الرسول اعداديةاحيائيجبار الحمزة عبد قاسم محمد7662421411026180

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة427.0071.17للبنات دمشق اعداديةاحيائيفرحان لفتة خالد هدى7672421422024333

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة354.0059.00للبنات المسائية الديوانية اعداديةتطبيقيعكله عبد ناصر زهراء7682421526001056

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة518.0086.33للبنات الزهراء ثانويةاحيائيبهاء سعيد عالء صفا7692721422038051

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة511.0085.17للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةاحيائيعبود هاتف باسم باقر محمد7702521411012233

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة439.0073.17للبنات الفردوس اعداديةتطبيقيكاظم صاحب ميري ايمان7712421522023004

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة424.0070.67للبنين االبراج اعداديةتطبيقيعزيز الحسن عبد عالوي حسن7722521511023006

القانون كلية/القادسية جامعة460.0076.67للبنات الوفاء ثانويةادبيجنزي داخل جاسم شهد7732421222046020

القانون كلية/القادسية جامعة371.0061.83للبنين الثقلين اعداديةادبينعمة سالم الرسول عبد حسين7742421211023010

التمريض كلية/القادسية جامعة556.0092.67للبنات السنية اعداديةاحيائيعلي راجي حساب زهراء7752421422009140

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة458.0076.33للبنين الشرقية االعداديةاحيائيغافل عاصي حسين علي7762221411009079

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة408.0068.00الشيعي الوقف-للبنات الهدى بنت ثانويةاحيائيعطيه عبد هادي هدى7772421422018083

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة394.0065.67للبنات الفردوس اعداديةاحيائيمحمد عليوي حسين حوراء7782421422023046

الزراعة كلية/القادسية جامعة340.0056.67للبنات السنية اعداديةاحيائيعلي موسى جعفر هبه7792421422009334

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة435.0072.50للبنين النجدين اعداديةادبيالرضا عبد الفاضل عبد يوسف احمد7802421211033002

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة371.0061.83للبنات التحرير اعداديةاحيائيسرحان عثمان عماد نور7812421422008174

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة337.0056.17للبنين الكرامة اعداديةادبيعظيم كاظم محمد ثامر7822421211001008

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة332.0055.33للبنات الغدير اعداديةتطبيقيذباح صكبان الرضا عبد بتول783262052086005

التربية كلية/القادسية جامعة490.0081.67للبنات دمشق اعداديةاحيائيكشاش شمخي عالء سجى7842421422024195

التربية كلية/القادسية جامعة459.0076.50للبنات العفاف اعداديةاحيائيعلوان الحسين عبد احمد زهراء7852421422048064

التربية كلية/القادسية جامعة445.0074.17المختلطة البيادر اعداديةاحيائيعنفيص عبد زامل بنين7862321427058005

التربية كلية/القادسية جامعة436.0072.67للبنين الصالحية ثانويةادبينفاش عاجل كصاد علي7872421211017024

التربية كلية/القادسية جامعة419.0069.83للبنات السنية اعداديةادبيططر االله عبد صباح رقية7882421222009027

التربية كلية/القادسية جامعة415.0069.17للبنات السنية اعداديةادبيمحمد جاسم رسول ايات7892421222009009

التربية كلية/القادسية جامعة396.0066.00للبنين الزيتون اعداديةتطبيقيشعالن موجد شعالن احمد7902421511015003

التربية كلية/القادسية جامعة362.0060.33للبنين المركزية الصدر باقر محمد اعداديةادبيفارس مكي جبار حسين7912521211008035

االنكليزية اللغة قسم/التربية كلية/القادسية جامعة517.0086.17للبنات الديوانية اعداديةادبيمسلم جابر طالب امنه7922421222010004
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االنكليزية اللغة قسم/التربية كلية/القادسية جامعة470.0078.33للبنات غزة ثانويةادبيحميد مزهر ناصر تبارك7932421222007012

اآلداب كلية/القادسية جامعة382.0063.67للبنات الزهراء اعداديةاحيائيحمزه عبد محمد ورود7942421422028225

اآلداب كلية/القادسية جامعة379.0063.17للبنين المركزية االعداديةاحيائيموسى فيصل واثق والء7952421411036362

العلوم كلية/االنبار جامعة424.0070.67للبنين المؤمل اعداديةاحيائيمحمد عباس راهي علي7962321411046105

العلوم كلية/االنبار جامعة353.0058.83للبنات الوحدة اعداديةتطبيقيجابر نزال سالم بتول7972221522036003

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة484.0080.67للبنين الكندي اعداديةاحيائيرشيد الواحد عبد حسين زيد7982321411007070

االنكليزية اللغة قسم/للبنات التربية كلية/االنبار جامعة386.0064.33للبنات المعرفة شعاع ثانويةادبيحمد عبد سليمان تبارك7991921222134004

الطب كلية/العراقية الجامعة569.0094.83للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيالوس منصور احمد زهراء8001121422017071

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة563.4493.91للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةاحيائيمحمد علي احمد يوسف8011221411001103

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة563.0093.83للبنات الفضيلة اعداديةاحيائيبداي خضير حيدر زهراء8021521422005046

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة562.0093.67للبنات تموز 14 ثانويةاحيائيعبيد حسن فالح يقين8031421422007085

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة463.0077.17للبنين البالد ثانويةتطبيقيقنبر نظر حيدر رضا علي8041221511008010

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة456.0076.00الشيعي الوقف-للبنات البتول ثانويةادبياألمير عبد ناصر عالء هدى8051321222037012

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة409.0068.17للبنات النجاة اعداديةادبيالرزاق عبد فاخر ميثم رسل8061521222003017

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة407.0067.83للبنين المصطفى اعداديةادبياحمد امين محمد احمد امين محمد8071021211017067

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة407.0067.83للبنين النور اعداديةاحيائيجواد عباس قصي امير8081221411023023

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة398.0066.33للبنين سينا ابن اعداديةادبيعباس الجليل عبد عدي مصطفى8091121211016064

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة346.0057.67للبنين (ع) علي االمام اعداديةتطبيقيحسين فرحان احمد علي8101221511005016

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة387.0064.50للبنين االهلية االجيال مستقبل ثانويةاحيائيحسن كاظم احمد هادي8112321413018310

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة377.0062.83للبنين الفدائي اعداديةاحيائيراضي فليح رعد كرار8122521411013022

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة334.0055.67المختلطة النزاهة ثانويةادبيحسين ماضي طارق نبأ8131821227085010

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة358.0059.67للبنات االصالة اعداديةادبيعلي طالب فيصل سجى8141121222024022

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة353.0058.83للبنات االنتصار اعداديةادبيمحسن جبر علي ساره8151321222015053

االنكليزية اللغة قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة460.0076.67للبنات الجمهورية اعداديةادبيرشيد محمود اسام غاده8161121222009049

االنكليزية اللغة قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة401.0066.83للبنات االشراق ثانويةتطبيقيعبيد عبد جهاد زهراء8172221522063010

اآلداب كلية/العراقية الجامعة333.0055.50للبنات  البتول ثانويةادبيمهدي حاكم عادل عال818232022104025

اآلداب كلية/العراقية الجامعة331.0055.17للبنات جرير اعداديةادبيزامل صدام حسون دعاء8191221222008017

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة367.0061.17للبنات البدور ثانويةادبيهاني حبيب اسعد نورس8202321222010015

االعالم كلية/العراقية الجامعة366.0061.00للبنين النضال إعداديةادبيحيدر خليل فريد محمد8211421211012024

االعالم كلية/العراقية الجامعة365.0060.83للبنين (ع) الرضا االمام اعداديةادبيصاحب مهدي حيدر جعفر8221221211003015

االعالم كلية/العراقية الجامعة363.0060.50للبنين العلم مدينة اعداديةادبيجبار نادر حسن منتظر8232721211023094

االعالم كلية/العراقية الجامعة358.0059.67للبنات االغادير اعداديةادبيسلمان عدنان رائد زينب8241421222071005

الطب كلية/بابل جامعة597.0099.50للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائيجواد جبار جواد زهراء8252321422072111
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الطب كلية/بابل جامعة595.0099.17للبنات الخلود ثانويةاحيائيحسين عباس فاضل حوراء8262321422058022

الطب كلية/بابل جامعة593.0098.83للبنات الطليعة اعداديةاحيائيحسن خليل رحيم ريمه8272321422013194

الطب كلية/بابل جامعة593.0098.83للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائيناجي صاحب بهاء فاطمه8282321422072231

الطب كلية/بابل جامعة590.4498.41للمتميزات الحلة ثانويةاحيائيعبيد كاظم لهيب فاطمه8292321422077083

الطب كلية/بابل جامعة589.3698.23للبنين بابل ثانويةاحيائيحسين رضا حسام يحيى8302321411056174

الطب كلية/بابل جامعة587.0097.83للبنات االهلية حواء ثانويةاحيائيعسر تكليف احمد صفا8312321424003145

الطب كلية/بابل جامعة584.0097.33المختلطة الطف ثانويةاحيائيحسن الزهره عبد حيدر سجاد8322321417032014

الطب كلية/بابل جامعة580.0096.67للبنات كربالء اعداديةاحيائيمطرود هادي سمير زهراء8332721422033129

الطب كلية/بابل جامعة578.0096.33للبنات اليقظة اعداديةاحيائيسرحان عبدالحسين علي زهراء8342321422014077

الطب كلية/بابل جامعة578.0096.33للبنات كربالء اعداديةاحيائيهاشم مهدي سالم رقيه8352721422033108

الطب كلية/بابل جامعة576.0096.00للبنين المنار اعداديةاحيائيشريف فرج عهد جعفر محمد8362221411072054

الطب كلية/بابل جامعة576.0096.00المختلطة البيادر اعداديةاحيائياشالكه محمد جاسم الهدى نور8372321427058020

الطب كلية/بابل جامعة576.0096.00للبنين االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيهللا عبد حسن محمد نبيل علي8382521413031419

الطب كلية/بابل جامعة576.0096.00(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيجبار قاسم عمار بتول8392521424004125

الطب كلية/بابل جامعة576.0096.00للبنات المدائن ثانويةاحيائيعلي عايد رضا محمد آيه8402721422047003

الطب كلية/بابل جامعة575.0095.83(ب) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيحسين سعيد فاضل مريم8412521424018196

الطب كلية/بابل جامعة573.0095.50للبنين الفرات اعداديةاحيائيعلي حسن محمد احمد8422721411034014

حمورابي طب كلية/بابل جامعة587.0097.83(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيحسون عباس حيدر رغد8432521424004319

حمورابي طب كلية/بابل جامعة575.0095.83(ب) للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيسعد السادة عبد محمد صفا8442521422039014

حمورابي طب كلية/بابل جامعة571.0095.17للبنات كربالء اعداديةاحيائيكريم نعمه حسن شهد8452721422033196

حمورابي طب كلية/بابل جامعة570.0095.00المختلطة البقيع ثانويةاحيائيياسر شمخي ناهض باقر محمد8462321417045010

حمورابي طب كلية/بابل جامعة570.0095.00للبنات الرباب ثانويةاحيائيحسين جعفر غسان الهدى نور8472321422075094

حمورابي طب كلية/بابل جامعة569.0094.83للبنات المناذرة اعداديةاحيائيحسين جاسم محمد زهراء8482321422003070

حمورابي طب كلية/بابل جامعة568.0094.67(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيطالب توفيق مازن ايه8492521424004116

حمورابي طب كلية/بابل جامعة568.0094.67للبنين الفرات اعداديةاحيائيهادي فيصل عادل فيصل8502721411034177

االسنان طب كلية/بابل جامعة564.0094.00للبنين االهلية االجيال مستقبل ثانويةاحيائيعلي ابراهيم ستار احمد8512321413018012

االسنان طب كلية/بابل جامعة564.0094.00للبنات الخلود ثانويةاحيائيعبود حسين محمد كوثر8522321422058065

االسنان طب كلية/بابل جامعة563.0093.83للبنات الزهراء اعداديةاحيائيعبد صافي فرسان دعاء8532321422033048

االسنان طب كلية/بابل جامعة562.0093.67للبنات فليفل مجيد انتظار ثانويةاحيائيعبود محسن محمد انعام8542321422063008

االسنان طب كلية/بابل جامعة561.0093.50للبنين االهلية المنار ثانويةاحيائيهللا عبد حسن مناف عبد المهدي محمد8552321413016081

االسنان طب كلية/بابل جامعة561.0093.50للبنين االهلية الواعد المستقبل ثانويةاحيائيعبود عبداالمير احمد امير8562321413019002

االسنان طب كلية/بابل جامعة561.0093.50للبنات االهلية المتنبي ثانويةاحيائيصبري كاظم حيدر بنين8572321424002003

الصيدلة كلية/بابل جامعة590.0098.33للبنات بلقيس اعداديةاحيائيعالوي جعفر صادق زينب8582321422044072
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الصيدلة كلية/بابل جامعة565.0094.17للبنات الباقر ثانويةاحيائيمحمد نايف علي زينب8592321422029051

الصيدلة كلية/بابل جامعة562.0093.67للبنات الطليعة اعداديةاحيائيعبيد وهيب سامي ضحى8602321422013335

الصيدلة كلية/بابل جامعة558.0093.00للبنين الطبرسي ثانويةاحيائيحسين عباس حيدر كرار8612321411067022

الصيدلة كلية/بابل جامعة558.0093.00للبنات العرب شط اعداديةاحيائيحبيب محسن قيصر علياء8622321422048093

العمارة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة490.0081.67المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةتطبيقينديوي علي عيسى افراح8632521527006002

العمارة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة489.0081.50للبنين الجامعة اعداديةتطبيقيمظلوم كاظم حسن سجاد8642321511061025

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة438.0073.00للبنين النيل ثانويةتطبيقيحسين هاشم صاحب مرتضى8652321511029051

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة436.0072.67للبنات العدوية رابعة اعداديةتطبيقيصنيخ لطيف يحيى اناجيل8662721522055007

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة425.0070.83للبنين المكاسب اعداديةتطبيقيكاظم سالم سعيد العابدين زين8672721511001016

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة462.0077.00للبنين دجلة ثانويةتطبيقيعباس جبار حازم مصطفى8682821511011133

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة448.0074.67للبنين الباقر ثانويةتطبيقيكاظم محمد كاظم سجاد8692321511037007

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة421.0070.17للبنات المناذرة اعداديةتطبيقيعيسى الحمزه عبد مرزه فاطمه8702321522003030

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة414.0069.00للبنين العمارة اعداديةتطبيقيدرجال عباس مالك علي8712821511005102

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة413.0068.83للبنات الربيع اعداديةتطبيقيسلمان ابراهيم الخالق عبد بنين8722321522022011

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة481.9680.33للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيكاظم العباس عبد خالد ايه8732321426001346

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة475.0079.17للبنين كربالء اعداديةاحيائيمحمد عباس عالء مرتضى محمد8742721411025213

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة433.0072.17للبنين الجاحظ ثانويةتطبيقيعطية رشم قاسم علي8751621511083020

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة511.0085.17للبنات السدة اعداديةاحيائيشنجيل جحيل احمد طيبه8762321422034055

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة496.0082.67للبنين الرسول اعداديةتطبيقيالجبار عبد صبري احمد حسين8771621511052022

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة557.0092.83للبنين الحلة اعداديةتطبيقينعمان محمد عادل امير8782321511020009

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة542.0090.33للبنين الجامعة اعداديةاحيائيحسين رضا هشام زيد8792321411061055

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة541.0090.17للبنين المسائية االفاق ثانويةاحيائيفرحان هاشم عباس حر8801321415009004

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة370.0061.67للبنين الوائلي أحمد الشيخ اعداديةتطبيقيمهدي صالح زياد مجتبى8812721511035070

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة368.0061.33للبنات عمارة ام اعداديةتطبيقيحبيب تقي امين حوراء8822721522010010

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة364.0060.67للبنات الحلة ثانويةتطبيقيهللا عبد حامد اراس زهراء883232052100018

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة364.0060.67للبنين الثورة اعداديةتطبيقيشاكر محمود حيدر كرار8842321511003059

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة361.0060.17للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةتطبيقيانهير محمد شهيد امير8852521511012007

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة461.5676.93للبنين سعيد بن عثمان اعداديةاحيائيمحمد عزيز صباح المصطفى نور8862721411028199

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة467.0077.83للبنات المدحتية اعداديةاحيائيداود هادي كريم تبارك8872321422015033

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة401.0066.83للبنين األهلية الماء سيد ثانويةتطبيقيعباس علي عبد حسين علي8882721513008010

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة453.0075.50للبنين االهلية المعالي ثانويةاحيائيزغير سوادي ستار حيدر8892421413004002

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة446.0074.33للبنات طليطلة اعداديةاحيائيمحمد زرزور كاظم أسيل8902321422017009

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة478.0079.67للبنات بلقيس ثانويةاحيائيجاسم حبيب لؤي زهراء8912421422016073
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الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة461.0076.83للبنات اآلمال ثانويةاحيائيجواد هادي مهدي نعيمه8922321422042067

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة412.0068.67المختلطة العمادية ثانويةاحيائيالهادي عبد الحسين عبد ازهر مصطفى8932321417055029

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة375.0062.50للبنين المسائية الحي اعداديةتطبيقيخضير موزان ناجح علي8942621515003049

العلوم كلية/بابل جامعة492.0082.00للبنين الحلة اعداديةاحيائيحمود عبدالرزاق محمد احمد8952321411020021

العلوم كلية/بابل جامعة481.0080.17للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيحسين هالل عادل الهدى نور8962421422030172

العلوم كلية/بابل جامعة474.0079.00المختلطة االخوة ثانويةاحيائيابراهيم صافي ضياء تقى8972321427040001

العلوم كلية/بابل جامعة466.0077.67للبنين الطبرسي ثانويةاحيائيفرمان محسن عباس امير8982321411067003

العلوم كلية/بابل جامعة463.0077.17للبنات الثورة عداديةاحيائيمحمد كريم محمد فاطمه8992321422011155

العلوم كلية/بابل جامعة458.0076.33المختلطة االقتدار اعداديةاحيائيجواد حسين هاني رواء9002321427003020

العلوم كلية/بابل جامعة451.0075.17للبنات المناذرة اعداديةاحيائيهللا عبد سهيل زاهر زهراء9012321422003058

العلوم كلية/بابل جامعة450.0075.00للبنات الحلة ثانويةاحيائيعباس محمد حيدر فداء9022321422024061

العلوم كلية/بابل جامعة431.0071.83للبنات طليطلة اعداديةتطبيقيناصر حسين علي فاطمه9032321522017039

العلوم كلية/بابل جامعة409.0068.17المختلطة الفرات ثانويةتطبيقيدوحي عزال محمد حسين9041621517001035

العلوم كلية/بابل جامعة388.0064.67الخارجيونتطبيقيعبود محمد جاسم احمد9051621518001035

العلوم كلية/بابل جامعة387.0064.50للبنين الحضارات مهد ثانويةتطبيقيدرجال جبار عدي الصادق محمد9062821511020084

العلوم كلية/بابل جامعة374.0062.33للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةتطبيقيعبود محمد جاسم كاظم9071621513059046

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة439.0073.17للبنات بلقيس اعداديةاحيائيعباس فاضل حيدر سحر9082321422044085

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة439.0073.17اسطنبول-تركيا االهلية العراقية الفاتح محمد مدارساحيائيعباس راسم احمد مينا9093021427022004

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة438.0073.00للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيالصاحب عبد مغامس علي زهراء9102521424014148

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة430.0071.67للبنات ميسلون اعداديةاحيائيكاظم حمزة بشير تهاني9112321422005025

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة429.0071.50للبنات دمشق اعداديةاحيائيعبد رحيم محمد طيبة9122421422024223

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة428.0071.33للبنات االهلية الوارث ريحانة ثانويةاحيائيعباس رضا عباس عسل9132721424005017

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة414.0069.00للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةاحيائيرسول علي حيدر تبارك9142321422071022

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة408.0068.00للبنات ميسلون اعداديةاحيائيفرمان الحسين عبد ثائر مريم9152321422005088

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة408.0068.00للبنات اسماء اعداديةاحيائيعلي عبد شخيط كاظم مريم9162421422011188

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة406.0067.67للبنات طليطلة اعداديةاحيائيمحمد جاسم محمد تبارك9172321422017057

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة406.0067.67للبنات االهلية االوائل اعداديةاحيائيعباس ياسر ناظم زهراء9182621424001016

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة404.0067.33للبنات الطليعة اعداديةاحيائيجواد صادق علي مريم9192321422013443

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة467.0077.83للبنات العرب شط اعداديةتطبيقيمعصوم محمد علي فرقان9202321522048042

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة437.0072.83للبنين االهلية ايليا ثانويةاحيائيلفته خزعل باسم مقتدى9212521413008017

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة409.0068.17للبنات االفاق ثانويةاحيائيسلمان عزيز عقيل سندس9222321422061053

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة401.0066.83للبنات الباقر ثانويةاحيائيمكي كاظم اسعد فاطمة9232321422029070

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة398.0066.33(ب) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيموسى حسن محمد احمد مها9242521422040355
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المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة393.0065.50للبنين االنصاري جابر اعداديةتطبيقيصاحب طالب ليث احمد9252721511026008

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة391.0065.17للبنين االهلية براثا ثانويةتطبيقيعوده قاسم يعرب علي محمد9262521513033045

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة374.0062.33للبنات الروضتين اعداديةتطبيقيجعفر جواد جاسم الزهراء فاطمه9272721522039036

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة372.0062.00للبنات البنين ام اعداديةتطبيقيداوود عدنان وائل فاطمه9282321522016047

القانون كلية/بابل جامعة521.0086.83للبنات بلقيس اعداديةادبيهاني صالح رعد رسل9292321222044016

القانون كلية/بابل جامعة472.0078.67للبنين الجديد العراق اعداديةادبيعبيد محمد عباس جاسم9302321211041011

القانون كلية/بابل جامعة456.0076.00للبنات النجوم ثانويةاحيائيعطيه فاضل محمد انمار9312321422054005

القانون كلية/بابل جامعة455.0075.83للبنين المسيب اعداديةادبيخضير صالح احمد محمد9322321211009074

القانون كلية/بابل جامعة421.0070.17للبنين الهاشمية اعداديةادبيعبيد حمادي حيدر تقي محمد9332321211019042

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة425.0070.83للبنات الخلود ثانويةادبيناجي هادي وسام ساره9342321222058020

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة398.0066.33للبنات بلقيس اعداديةادبيالعباس عبد الحسين عبد ضياء طيبه9352321222044030

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة386.0064.33للبنات اآلمال ثانويةاحيائيجواد كامل خالد هدى9362321422042071

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة383.0063.83للبنات طليطلة اعداديةاحيائيمحمد زرزور كاظم هديل9372321422017304

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة365.0060.83للبنين األهلية (ع) طالب ابي بن علي االمام ثانويةاحيائياموري رياض محمد رياض9382521413005018

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة360.0060.00الشيعي الوقف-  للبنين (عج) المنتظر االمام ثانويةاحيائيحمزة علي عبد صدام عباس9392321411068008

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة359.0059.83للبنات الفردوس اعداديةاحيائيجبر منون راهي مريم9402421422023143

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة355.0059.17للبنات الفاو اعداديةاحيائيغبيش محمد منتظر نور9412321422035137

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة350.0058.33للبنين الهاشمية اعداديةادبيجاسم ابراهيم عقيل احمد9422321211019001

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة348.0058.00للبنين االهلية المعرفة صفوة ثانويةاحيائيعمران الحسين عبد صادق جعفر9432321413002006

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة347.0057.83للبنين الطوسي الشيخ اعداديةادبيتومان جهاد راشد علي9442721211015115

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة339.0056.50للبنات حلب ثانويةادبيمسلم خلف زياد زينب9452321222053014

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة336.0056.00للبنين العلقمي نهر اعداديةتطبيقيحسن علي محسن محمد9462721511030086

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة334.0055.67للبنين الشماسية اعداديةادبيطاهر مسلم يوسف الجواد محمد9471321211021046

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة332.0055.33للبنين المركزية االعداديةتطبيقيعبود حمزه حيدر كرار9481321511010079

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة331.0055.17للبنين الصديق ثانويةادبيجربوع خضير احمد مصطفى9492321211024035

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة326.0054.33للبنين األفضل الغد اعداديةادبيكاظم اسماعيل حقي جالل9502721211014007

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة325.0054.17للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةادبيكاظم عدنان صادق جعفر محمد951252021024239

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة320.0053.33للبنين الكندي اعداديةادبيحمد جبار عقيل أمير9522321211007001

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة318.0053.00للبنات الخلود ثانويةادبيعلوان هللا عبد عيسى تبارك9532321222058007

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة484.0080.67للبنات طليطلة اعداديةاحيائيمردان مالك عدي مالك9542321422017263

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة444.0074.00للبنات االهلية حواء ثانويةاحيائيعبد يحيى قاسم زينب9552321424003129

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة415.0069.17للبنات طليطلة اعداديةتطبيقيكاظم حسين محمد حيدر فاطمه9562321522017037

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة490.0081.67للبنات النجوم ثانويةادبيسيف عجيل عواد زهراء9572321222054010
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االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة425.0070.83المختلطة الجماهير اعداديةاحيائيصكبان عطيه تركي نرجس9582321427012071

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة418.0069.67للبنات طليطلة اعداديةادبيجابر كريم حسين افنان9592321222017003

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة414.0069.00للبنين االهلية االجيال مستقبل ثانويةاحيائيخليل هللا عبد ماهر حمزه9602321413018082

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة408.0068.00للبنات الوركاء ثانويةادبيهللا عطا هادي قاسم براق9612321222004005

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة407.0067.83للبنات طليطلة اعداديةادبيعليوي حسين عالوي ساره9622321222017035

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة394.0065.67للبنات (ع) الحسين بنت سكينة اعداديةادبيجعفر حسين حيدر زهراء9632321222047020

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة526.0087.67للبنات المستنصرية ثانويةادبيجبار سامي عباس ترتيل9642321222040013

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة519.0086.50للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةادبيكاظم محمد سامر زينب9652321224006012

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة518.0086.33للبنات الرضوان ثانويةادبيمحمد عبيد كريم هيفاء9662721222013051

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة496.0082.67للبنات الصدر امنة الشهيدة اعداديةادبيابراهيم جليل منيب رقيه9672321222062025

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة495.0082.50المختلطة المرتضى اعداديةادبيسلمان جاسم مؤيد هدى9682321227013011

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة494.0082.33للبنين الطبري اعداديةادبيكاظم هادي حميد صادق9692321211047048

اآلداب كلية/بابل جامعة427.0071.17للبنين االنصاري جابر اعداديةاحيائيعبود نعمه حيدر محمد9702721411026159

اآلداب كلية/بابل جامعة411.0068.50للبنين الطبري اعداديةادبيعبيد عناد صباح انور9712321211047010

اآلداب كلية/بابل جامعة400.0066.67للبنين الذبياني النابغة اعداديةادبيزغير حسين محمد حسن فاضل9722721211002044

اآلداب كلية/بابل جامعة331.0055.17للبنات الطليعة اعداديةادبيهاشم محسن احمد دعاء9732321222013014

اآلداب كلية/بابل جامعة331.0055.17للبنات االهلية المستنصرية ثانويةادبيجاسم جواد ماهر زهراء9742321224001005

األساسية التربية كلية/بابل جامعة418.0069.67للبنات اآلمال ثانويةاحيائيحسين علي عبداالمير مريم9752321422042061

األساسية التربية كلية/بابل جامعة359.0059.83للبنات (ع) الحسين بنت سكينة اعداديةادبيمتعب غركان عالء ضحى9762321222047029

األساسية التربية كلية/بابل جامعة351.0058.50للبنات الشموس اعداديةادبيجاسم هاني مكي فاطمه9772321222025017

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة340.0056.67للبنين الحلة اعداديةادبيمحمد حسين عالء تقي محمد9782321211020052

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة339.0056.50للبنات الالذقية اعداديةاحيائيهللا عبد محمد موسى ندى9792521422003545

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة330.0055.00للبنات (ع) الفاروق اعداديةادبيكريم حسين جالل فاطمه9802721222008042

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة319.0053.17االهلية السديد ثانويةتطبيقيثامر الرحمن عبد نوح كرار981162051443041

الطب كلية/النهرين جامعة597.0099.50للبنين بلد اعداديةاحيائيرشيد اسماعيل احمد ايمن9821821411006022

الطب كلية/النهرين جامعة597.0099.50للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةاحيائيرشيد يوسف وسام استبرق9831821422045009

الطب كلية/النهرين جامعة592.0098.67للبنين بلد اعداديةاحيائيفاضل عباس رأفت مؤمل9841821411006114

الطب كلية/النهرين جامعة592.0098.67للبنات بلد اعداديةاحيائياالمير عبد نجم باسم بنين9851821422017026

الطب كلية/النهرين جامعة591.0098.50للبنين بلد اعداديةاحيائيرشيد يوسف مرتضى ضرغام9861821411006072

الطب كلية/النهرين جامعة587.0097.83للبنين بلد اعداديةاحيائيعلي مكي الحسين عبد هللا عبد9871821411006080

الطب كلية/النهرين جامعة584.4497.41للمتميزات الكوثر ثانويةاحيائيحسين ابراهيم احمد كوثر9881221422028088

الطب كلية/النهرين جامعة581.0096.83للبنين الخالص اعداديةاحيائيجاسم خضر ضياء منتظر9892121411002153

الطب كلية/النهرين جامعة580.0096.67للبنات بلد اعداديةاحيائيفاضل ناجي فراس زهراء9901821422017068
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الطب كلية/النهرين جامعة577.0096.17للبنات االهلية القلم ثانويةاحيائيعباس صبيح حسين هديل9911821424007055

الطب كلية/النهرين جامعة576.1696.03للمتميزات االعتزاز ثانويةاحيائيامين طالب محمد رسل9921321422043044

الطب كلية/النهرين جامعة576.0096.00للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيالوس منصور احمد زينب9931121422017095

الطب كلية/النهرين جامعة576.0096.00للبنات دجلة ثانويةاحيائيالحسين عبد سعدون حيدر شهد9941421422014059

الطب كلية/النهرين جامعة575.0095.83للبنين بلد اعداديةاحيائيالوهاب عبد راضي قاسم عقيل9951821411006085

الصيدلة كلية/النهرين جامعة570.0095.00للبنات الحرية اعداديةاحيائيحسين علي محمد ذر ابو زهراء9961221422026100

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة493.0082.17للبنات االهلية الوالء عقد ثانويةاحيائينومان الكاظم عبد قاسم زينب9972521424029021

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة553.0092.17للبنات االهلية العرب شط ثانويةاحيائيعبود قاسم براق هدى9981621424011162

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة552.4492.07المنصور-  المتميزات ثانويةاحيائيعثمان محمد ثائر تسنيم9991021422003014

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة551.0091.83للبنين االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيسعيد جبار حيدر حسين10002521413031153

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة527.0087.83للبنات  البتول ثانويةاحيائيحسين حسن علي بشرى10012321422028009

الحاسوب شبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة485.0080.83المتميزات ثانويةتطبيقياحمد ياسين علي بتول10021421522027001

العلوم كلية/النهرين جامعة444.0074.00للبنات االهلية الحرية متفوقات ثانويةتطبيقيحمد مهدي هيثم طيبه10031221524006007

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة554.0092.33للبنات النطاقين ذات ثانويةاحيائيعيدان جبار رامي رؤى10041121422018024

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة541.0090.17للبنات االهلية العلم منارة ثانويةاحيائيجبار منذر عمار نور10051421424016031

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة537.0089.50للبنات العربية الثورة اعداديةاحيائيسعد مهدي هيثم الهدى نور10061321422017157

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة537.0089.50للبنات االهليه الجواهري ثانويةاحيائيحسن خلف الكريم عبد غدير10071421424012011

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة533.2888.88للبنين الكرخ-بغداد كلية ثانويةاحيائيعبيد نجم هاشم احمد10081121411038006

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة506.0084.33للبنات العزة اعداديةتطبيقيعبد حسن علي ضحى10091221522036028

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة404.0067.33للبنات العذراء مريم اعداديةادبيعطيه نعمه سالم زينب الحوراء10101521222014011

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة385.0064.17للبنات الفرح اعداديةادبيحسين محمد الباري عبد حسين محمد سكينة10111421222053017

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة534.0089.00للبنات المأمون ثانويةادبيناجي حسين محمد عباس نبأ10121021222034018

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة487.0081.17الشيعي الوقف-للبنات الحوراء ثانويةادبيماضي محمد جاسم فاطمه10131321222012003

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة435.0072.50للبنات االستقالل ثانويةاحيائيعبود عطا جاسم االء10141321422006002

الطب كلية/ديالى جامعة571.0095.17للبنين الهيثم ابن ثانويةاحيائيعلي حسين محمد زهراء10152121421016009

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة475.0079.17للبنات الحجرات اعداديةتطبيقيفواد محمدجواد عقيل غدير10162121522020004

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة463.0077.17للبنات زينب العقيلة ثانويةتطبيقيحسن اسماعيل مهدي مروة10172121522075010

االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة368.0061.33للبنين السيدية اعداديةتطبيقيهللا عبد محمد أحمد أيمن10181121511004003

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة500.0083.33للبنات المقدادية اعداديةاحيائيكريم اسماعيل عمار اسماء10192121422050007

العلوم كلية/ديالى جامعة471.0078.50للبنين الوليد بن خالد اعداديةاحيائيعواد صالح علي تحسين10201721411001015

العلوم كلية/ديالى جامعة464.0077.33للبنات العراقية اعداديةاحيائيعطيه رشيد حسون أنعام10212121422049001

العلوم كلية/ديالى جامعة426.0071.00للبنات الحجرات اعداديةاحيائياحمد رضا حسين علياء10222121422020090

العلوم كلية/ديالى جامعة347.0057.83للبنين االهلية االجيال مستقبل ثانويةتطبيقيمحمد المحسن عبد حيدر عباس10232321513018015

52 من 31 صفحة



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021 الدراسية للسنة المركزي القبول نتائج

(البائد النظام ضحايا ذوي)

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة

المركزي القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسماالمتحاني الرقمت

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة412.0068.67للبنين السالم مدينة ثانويةادبيرضا خزعل صاحب حسين10242121211023005

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة354.0059.00للبنات الخنساء ثانويةادبيجواد ياسين طه ضحى10252121222028011

الزراعة كلية/ديالى جامعة350.0058.33للبنين سعد بني اعداديةاحيائيعيسى راشد جاسم مرتضى10262121411008114

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة401.0066.83للبنين المعارف اعداديةادبيخضير داود ميناس امجد10272121211005006

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة382.0063.67للبنات اوراس ثانويةادبيجواد محمود علي نوريه10282121222040014

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة476.0079.33للبنات زينب العقيلة ثانويةتطبيقيمحمود حسن ياسر نرجس10292121522075011

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة430.0071.67للبنات فدك اعداديةاحيائيمهدي صالح حيدر زهراء10302121422067034

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة412.0068.67للبنات الكبرى زينب اعداديةادبيحمود سالم سرمد كوثر10312121222065081

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة404.0067.33للبنات اوراس ثانويةادبيجواد محمود فاضل فاطمه10322121222040011

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة399.0066.50للبنين قرة بن ثابت ثانويةادبيعبد علي خالد عباس10332121211031012

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة398.0066.33للبنين طالب ابي بن علي اعداديةادبيعلي االمير عبد يعرب مصطفى10342121211014084

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة496.0082.67للبنات البينات اعداديةادبياسماعيل يوسف الرضا عبد شمس10352121222027009

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة443.0073.83للبنات فدك اعداديةادبيمحمد كوثر يعقوب ايات10362121222067003

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة415.0069.17للبنين التضحية اعدايةتطبيقيطه حمود محسن مهدي10371621511048203

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة369.0061.50المختلطة سراجق اعداديةاحيائيحميد فتحي عدنان فاطمه10382121427051028

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة327.0054.50المختلطة النظامية ثانويةادبيحسين محمود حسين مصطفى10392121217011010

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/ديالى جامعة414.0069.00للبنات الحاتمية ثانويةادبيكريم علي ياسر فضيله10401821222004028

الطب كلية/كربالء جامعة607.96101.33للمتميزات المالئكة نازك ثانويةاحيائيحسين عباس فاضل زهراء10412721422043038

الطب كلية/كربالء جامعة603.00100.50للبنات الثقافة اعداديةاحيائيعباس خضير هاشم ايات10422721422054032

الطب كلية/كربالء جامعة600.00100.00للبنات كربالء اعداديةاحيائيحياوي كريم علي فاطمه10432721422033254

الطب كلية/كربالء جامعة596.4499.41للمتميزات المالئكة نازك ثانويةاحيائيابراهيم خليل حسين زهراء10442721422043032

الطب كلية/كربالء جامعة594.0099.00للبنين كربالء اعداديةاحيائياكبر علي جعفر عماد صادق جعفر10452721411025040

الطب كلية/كربالء جامعة591.0098.50للبنين األهلية الماء سيد ثانويةاحيائيجاسم صدام نعمه مهدي10462721413008030

الطب كلية/كربالء جامعة591.0098.50للبنات العدوية رابعة اعداديةاحيائيالحسين عبد محمد ذر أبو أمنه10472721422055001

الطب كلية/كربالء جامعة590.0098.33للبنين كربالء اعداديةاحيائيخلف رزاق حيدر حسن10482221411034075

الطب كلية/كربالء جامعة589.0098.17للبنين االنصاري جابر اعداديةاحيائيرشيد احمد مصطفى علي10492721411026137

الطب كلية/كربالء جامعة585.0097.50للبنين كربالء اعداديةاحيائيالرحمن عبد قاسم صالح رافع10502721411025085

الطب كلية/كربالء جامعة585.0097.50للبنات االهلية فاطمة انوار ثانويةاحيائيهللا عبد يوسف باسم نور10512921424004093

الطب كلية/كربالء جامعة584.0097.33للبنات السما اعداديةاحيائيعلي عبد عباس علي سرى10522721422045095

الطب كلية/كربالء جامعة584.0097.33للبنات االهلية فاطمة انوار ثانويةاحيائيراضي حميد رياض طيبه10532921424004069

الطب كلية/كربالء جامعة583.5697.26للمتميزين الذرى ثانويةاحيائيعزيز الزهره عبد منذر هللا عبد10542721411039042

الطب كلية/كربالء جامعة581.0096.83للبنات االهلية العميد ثانويةاحيائيجمعه كاظم علي مفاز10552721424006037

االسنان طب كلية/كربالء جامعة564.0094.00للبنات السرور اعداديةاحيائيجواد عبيد احمد الهدى نور10562721422006033
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االسنان طب كلية/كربالء جامعة564.0094.00للبنات السما اعداديةاحيائيعلي جواد حيدر فاطمه10572721422045119

االسنان طب كلية/كربالء جامعة562.0093.67للبنات النجاح اعداديةاحيائيحسن هادي قحطان زينب10582721422037174

االسنان طب كلية/كربالء جامعة561.0093.50للبنات النجاح اعداديةاحيائيالزهره عبد العزيز عبد وسيم زهراء10592721422037153

االسنان طب كلية/كربالء جامعة561.0093.50للبنات النجاح اعداديةاحيائيعبادي علي فراس فاطمه10602721422037247

الصيدلة كلية/كربالء جامعة565.4494.24للبنين سعيد بن عثمان اعداديةاحيائيعبود فاضل ميثم سجاد10612721411028074

الصيدلة كلية/كربالء جامعة565.0094.17للبنات الخضراء الواحة اعداديةاحيائيكردي طعمه سليم هدى10622721422011071

الصيدلة كلية/كربالء جامعة564.0094.00للبنات االهلية العميد ثانويةاحيائيمراد باوه عزيز ستار فاطمه10632721424006029

الصيدلة كلية/كربالء جامعة563.0093.83للبنات النجاح اعداديةاحيائيعبود محي علي مريم10642721422037278

الصيدلة كلية/كربالء جامعة559.0093.17للبنين األهلية االقصى ثانويةاحيائيمرهون مهدي سالم احمد10651121413005004

الصيدلة كلية/كربالء جامعة559.0093.17للبنين االنصاري جابر اعداديةاحيائيعباس الصاحب عبد طه حسام10662721411026032

الصيدلة كلية/كربالء جامعة559.0093.17للبنات اليرموك اعداديةاحيائيكاظم محسن ناظم زهراء10672721422036081

العمارة قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة505.0084.17للبنات الكوثر اعداديةتطبيقيراضي فاضل علي ألق10682321522038001

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة474.0079.00للبنين التمار ميثم اعداديةتطبيقيديوان حسين محمد حسين10692821511015050

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة468.0078.00للبنات الثقافة اعداديةتطبيقيرئيس يوسف محمد نور10702721522054052

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة424.0070.67للبنات العدوية رابعة اعداديةتطبيقيعلي الرضا عبد الحميد عبد نرجس10712721522055079

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة481.0080.17للبنين العقيدة شهيد اعداديةاحيائيعباس منصور عدنان احمد10721621411039007

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة572.0095.33للبنات الزهراء ثانويةتطبيقيعلي ابراهيم خليل زهراء10732721522038012

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة549.0491.51المتميزات ثانويةاحيائيحسن علي محمد حسن مها10742821422029033

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة549.0091.50(ب) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيناجي حسين محمد مريم10752521424018205

النفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة584.0097.33للبنين الوائلي أحمد الشيخ اعداديةتطبيقيبكان رزاق علي زيد10762721511035033

النفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة533.0088.83للبنات الفواطم اعداديةتطبيقيشراد شمخي حامد حوراء10772721522035006

العلوم كلية/كربالء جامعة489.0081.50للبنات العدوية رابعة اعداديةاحيائيمحمد حسين حيدر زينب10782721422055125

العلوم كلية/كربالء جامعة479.0079.83للبنين المكاسب اعداديةاحيائيمجيد محمد احمد مجتبى10792721411001046

العلوم كلية/كربالء جامعة474.0079.00للبنات النقاء ثانويةاحيائيمحسن فاضل الرضا عبد ميالد10802721422051042

العلوم كلية/كربالء جامعة457.0076.17للبنين العلقمي نهر اعداديةاحيائيعباس عبد يسري كاظم10812721411030091

العلوم كلية/كربالء جامعة390.0065.00للبنات الرسول بضعة اعداديةتطبيقيحسن شاكر عادل زينب10822721522046019

التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة535.0089.17للبنات الفواطم اعداديةاحيائيعيسى االمير عبد ليث زهراء10832721422035155

التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة461.0076.83للبنات االهلية الكفيل انوار ثانويةتطبيقيكريم كوني احمد ازهار10842521524030001

التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة436.0072.67للبنات المناذرة اعداديةتطبيقينعيم توفيق عماد تبارك10852321522003007

التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة405.0067.50للبنين المركزية الصدر باقر محمد اعداديةتطبيقيعبود الخالق عبد جهاد المجتبى10862521511008014

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة476.0079.33للبنين السماوة اعداديةاحيائيسعيد محمد احمد ابراهيم10872921411017001

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة457.0076.17للبنين االهلية كربالء براعم ثانويةاحيائيسعد مظهر سعد علي10882721413007007

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة456.0076.00للبنات طالب ابي بنت جمانة اعداديةاحيائيحسين حسن كاظم ضحى10892721422040097
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المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة441.0073.50للبنين كربالء اعداديةاحيائيعبود حسون عالء طالب10902721411025112

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة419.0069.83للبنات كربالء اعداديةاحيائيالرزاق عبد حسين علي زهراء10912721422033143

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة407.0067.83للبنات الخالدات اعداديةتطبيقياحمد امين لؤي الهدى نور10922721522007044

القانون كلية/كربالء جامعة509.0084.83للبنات االهلية الوارث ريحانة ثانويةاحيائيمكي حمد شهاب انوار10932721424005004

القانون كلية/كربالء جامعة483.0080.50للبنات الرحمة مالئكة اعداديةادبيابراهيم القادر عبد محمد كوثر10942721222025136

القانون كلية/كربالء جامعة443.0073.83للبنين الياقوت اعداديةادبيمحمد ابراهيم محمد هادي علي10952721211018071

القانون كلية/كربالء جامعة425.0070.83للبنات  المناسك ثانويةادبيمحان شهيد احمد تبارك10962721222026018

التمريض كلية/كربالء جامعة552.0092.00للبنين األفضل الغد اعداديةاحيائيمحسن جاسم الحسن عبد احمد10972721411014004

التمريض كلية/كربالء جامعة540.0090.00للبنين األهلية الماء سيد ثانويةاحيائيحسين طالب حيدر رضا10982721413008011

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة422.0070.33للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائيطواش علي نصير ميس10992721426001231

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة412.0068.67للبنات االمامة اعداديةاحيائيهادي علي محمد سليم هدى11002721422056149

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة408.0068.00للبنين الشاكرين اعداديةاحيائيعيدان كاظم مسلم كاظم11011421411047046

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة408.0068.00للبنات النجاح اعداديةاحيائيعبد عباس علي زمن11022721422037101

الزراعة كلية/كربالء جامعة336.0056.00للبنات الباقر ثانويةاحيائيابراهيم الصاحب عبد رائد زينب11032321422029046

الزراعة كلية/كربالء جامعة327.0054.50للبنين االهلية االوائل ثانويةاحيائيحسين سعد عالء مرتضى11042721413001015

الزراعة كلية/كربالء جامعة322.0053.67للبنين الهندية اعداديةاحيائيصاحب حسن محمد مرتضى علي11052721411032148

الزراعة كلية/كربالء جامعة320.0053.33للبنات (ع) جعفر بن موسى ثانويةاحيائيشاني الرضا عبد مكي عال1106232042149042

الزراعة كلية/كربالء جامعة318.0053.00للبنين االهلية البروج ثانويةتطبيقيصاحي حسين عباس عالء11071621513102005

الزراعة كلية/كربالء جامعة314.0052.33للبنين االهلية االجيال مستقبل ثانويةاحيائيفرمان الحسين عبد علي العابدين زين11082321413018106

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة403.0067.17للبنين المكاسب اعداديةادبيمحمد كاظم صالح محمد11092721211001075

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة401.0066.83الخارجياتادبيمهدي عزيز عباس زينب11102721228050259

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة397.0066.17للبنات الحجرات اعداديةادبياحمد رضا حسين دعاء11112121222020007

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة397.0066.17للبنات السما اعداديةاحيائيجاسم حميد يوسف جنه11122721422045033

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة384.0064.00للبنات الروضتين اعداديةاحيائياحمد عباس محمود جمانه11132721422039042

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة377.0062.83للبنات الزهراء ثانويةاحيائيداود الصمد عبد ميثم نرجس11142721422038081

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة370.0061.67للبنين االنصاري جابر اعداديةتطبيقيمحمد مهدي صباح حيدر11152721511026056

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة367.0061.17للبنين العلم مدينة اعداديةادبيحسون علي جبار منتظر11162721211023093

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة362.0060.33للبنين كربالء اعداديةاحيائيعلي محمد محسن الدين بهاء علي11172721411025130

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة358.0059.67للبنات الزهراء ثانويةاحيائيهاشم كاظم محمد مريم11182721422038076

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة358.0059.67للبنات طالب ابي بنت جمانة اعداديةتطبيقيمهدي محمد محمود زهراء11192721522040021

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة355.0059.17للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةتطبيقيياسين المحسن عبد غازي محمد11202521515007084

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة354.0059.00للبنات المركزية الكوفة اعداديةاحيائيالعباس عبد مسلم عبد علي زينب1121252042070119

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة348.0058.00للبنين الفتح اعداديةتطبيقيحسين الهيل ابو هشام رضا11222721511003017
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واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة347.0057.83(أ) للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيهادي مسلم غفار زينب11232521422004451

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة346.0057.67للبنين االعتماد اعداديةادبيصايل حمود ياسر عبد حسن11242921211005025

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة438.0073.00للبنات اليرموك اعداديةاحيائيالكريم عبد باقر صادق ابتهال11252721422036004

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة421.0070.17للبنين الرياحي اعداديةتطبيقيحسين علي محمد ماجد محمد11262721511033144

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة417.0069.50للبنات الرسول بضعة اعداديةتطبيقيعباس سلمان داود رحاب11272721522046012

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة441.0073.50للبنات مؤته شهداء ثانويةادبيمهدي عباس فارس فاطمه11282721222028026

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة437.0072.83المختلطة الرحمن ثانويةاحيائيدوال هادي العالي عبد حيدر11292321417004018

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة411.0068.50للبنات المنار ثانويةادبيكريم حميد عالء بتول11302721222001007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة400.0066.67للبنات الرقيم ثانويةادبيعيسى صاحب محمد مريم11312721222005022

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة389.0064.83للبنات بغداد اعداديةادبيحسن هادي حسن رقيه11322721222014018

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة378.0063.00للبنات السما اعداديةتطبيقيجواد االمير عبد حيدر الهدى نور11332721522045044

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة371.0061.83للبنات كربالء غادة ثانويةادبيمرزه علي محمد حسين رفل11342721222030021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة358.0059.67للبنات الرحمة مالئكة اعداديةادبيعباس علي محسن فاطمه11352721222025125

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة351.0058.50للبنات  عليخ ناصر عادل البطل الشهيد ثانويةادبيسماوي عباس حيدر شهد11362721222009020

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة349.0058.17للبنين زيد بن اسامة اعداديةادبيسيان الخضر عبد قاسم ياسر11372721211005177

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة536.0089.33للبنين الياقوت اعداديةادبيعلوان علي محمد ناجح محمد11382721211018089

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة530.0088.33للبنات السرور اعداديةادبيخليفه االمير عبد علي منار11392721222006016

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة512.0085.33للبنات السلوى ثانويةادبيذرب تايه باقر دنيا11402721222016014

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة497.0082.83للبنات االهلية بغداد ثانويةاحيائيثجيل فرحان هللا خير امل11412221424030009

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة466.0077.67للبنات الخالدات اعداديةادبيجواد عدنان عقيل الزهراء فدك11422721222007044

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة459.0076.50الخارجياتادبيحسين الزهره عبد احمد هدى11432721228050537

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة376.0062.67للبنات العذراء مريم ثانويةاحيائيحسين عبود محمد زهراء11442321422007046

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة337.0056.17للبنات اليرموك اعداديةتطبيقيكاظم جواد محمد زهراء11452721522036027

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة386.0064.33للبنين االهلية السبطين ثانويةاحيائينوفي هويرف فرحان علي11462221413030062

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة336.0056.00للبنات المسائية النهوض اعداديةادبيعلي االمير عبد علي زهراء11472721226001049

الطب كلية/قار ذي جامعة597.0099.50للبنات (ع) الصديقة ثانويةاحيائيالنبي عبد الصاحب عبد مرتضى رقيه11482221422013024

الطب كلية/قار ذي جامعة592.0098.67المختلطة المرفأ ثانويةاحيائيكاظم جواد عادل زينب11492221427059017

الطب كلية/قار ذي جامعة585.0097.50للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةاحيائيصادق محمد كاظم زهراء11502221424045127

الطب كلية/قار ذي جامعة584.0097.33للبنات االهلية التميز ثانويةاحيائيفرهود حسن ازاد فاطمه11512221424051115

الطب كلية/قار ذي جامعة580.0096.67للبنين االهلية الحريري ثانويةاحيائينعمه العظيم عبد احمد علي11522221413015014

الطب كلية/قار ذي جامعة578.0096.33للبنات االهلية الزهراء فاطمة ثانويةاحيائيجشاف وليد حارث االء11532221424009001

الطب كلية/قار ذي جامعة578.0096.33للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةاحيائيشنيار مجلي محمد دعاء11542221424045081

الطب كلية/قار ذي جامعة574.0095.67للبنات الخنساء اعداديةاحيائيصالح العالي عبد فواز تبارك11552221422004065
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الطب كلية/قار ذي جامعة574.0095.67للبنات الحدباء اعداديةاحيائيلفته عطيه ثجيل زهراء11562221422047074

الطب كلية/قار ذي جامعة572.0095.33للبنين الصادق اعداديةاحيائيثجيل فرحان مكي منتظر11572221411060048

الطب كلية/قار ذي جامعة572.0095.33للبنات (ع) الصديقة ثانويةاحيائيعلي ابراهيم علي هدى11582221422013075

الطب كلية/قار ذي جامعة570.0095.00للبنين الجمهورية اعداديةاحيائيهللا عبد حمدان حسين علي11592221411003169

الطب كلية/قار ذي جامعة569.0094.83للبنات المصطفى اعداديةاحيائيجويعد شاهر كريم ساره11602221422006058

الطب كلية/قار ذي جامعة569.0094.83للبنات االهلية القمة ثانويةاحيائيجعفر عدنان قحطان ظفر11612221424063066

الطب كلية/قار ذي جامعة568.0094.67للبنين كربالء اعداديةاحيائيسلمان محمد قصي احمد11622721411025010

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة564.0094.00للبنات االهلية بيسان ثانويةاحيائيجساب حنون حسين رؤى11632221424067019

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة561.0093.50للبنات اور اعداديةاحيائيعيسى عبد نعيم زهراء11642221422040061

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة560.0093.33المختلطة اسمرة ثانويةاحيائيحسون حمزه عباس مصطفى11652321417035029

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة441.0073.50للبنين دجلة ثانويةتطبيقيهادي احمد شهاب يحيى11662821511011149

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة418.0069.67للبنات المعرفة اعداديةتطبيقيمهدي الصمد عبد احمد رانيا11671621522020008

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة499.0083.17للبنين الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيكامل محمد حازم محمد11682221411012209

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة493.0082.17للبنين اليرموك اعداديةاحيائيزاهور رضا علي حسن11691621411031011

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة490.0081.67للبنات الوحدة اعداديةاحيائيحمودي الصاحب عبد احسان عذراء11702221422036066

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة551.0091.83للبنات االهلية العلوم شمس ثانويةاحيائيمنشد حسن محمد مثاب11712221424010196

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة519.7286.62للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةتطبيقيعباس الدين شريف الدين عالء سجاد11721621511068021

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة517.0086.17للبنين المركزية المفيد الشيخ اعداديةتطبيقيعريبيد حيدر جاسم مصطفى11732521511009095

العلوم كلية/قار ذي جامعة478.0079.67المختلطة التضامن ثانويةاحيائيسلطان واسل حامد كرار11742221417001024

العلوم كلية/قار ذي جامعة458.0076.33للبنين الصالحين ضياء ثانويةتطبيقيهندوس عبيد كاظم محمد11752821511032044

العلوم كلية/قار ذي جامعة389.0064.83للبنات االهلية الذهبية السنابل ثانويةتطبيقيسموم خلف علي زهراء11762221524020009

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة428.0071.33للبنات االهلية الصادق ثانويةاحيائيثجيل عزيز ميثم يقين11772221424004115

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة427.0071.17للبنات االهلية الذهبية السنابل ثانويةاحيائيناصر رمضان محمد بيداء11782221424020021

القانون كلية/قار ذي جامعة464.0077.33للبنات الفردوس اعداديةادبيامين محمد جميل حسن مريم11792221222003013

القانون كلية/قار ذي جامعة464.0077.33للبنات اريدو ثانويةادبينعيمه عبد حسين نرجس11802221222032038

القانون كلية/قار ذي جامعة414.0069.00للبنين الصادقون ثانويةادبيعداي سعيد اياد حسن11812221211052004

القانون كلية/قار ذي جامعة394.0065.67للبنين الكرمة اعداديةادبيسلطان سبتي الهادي عبد مجتبى11822221211037032

التمريض كلية/قار ذي جامعة549.0091.50للبنات االنصارية نسيبة ثانويةاحيائيماجد مزعل وليد ايمان11832221422073009

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة389.0064.83للبنات المؤمنين ام اعداديةاحيائيخطار خضير حاجم حنين11842221422008025

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة336.0056.00للبنات الطيبات ثانويةاحيائيمحمد هاشم حبيب وفاء11852221422065102

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة438.0073.00للبنات الوركاء اعداديةاحيائيسلمان طخم برزان منتهى11862221422043145

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة376.0062.67المختلطة الخصيب ابي اعداديةادبيعزيز ناصر وليد بهاء11872221217002005

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة360.0060.00للبنين الناصرية اعداديةاحيائيمحمد سرحان فالح مصطفى11882221411002143
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واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة358.0059.67للبنين االهلية االجتهاد ثانويةتطبيقيغزاوي شاكر رمضان محمد11891621513071116

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة330.0055.00المختلطة المجاهد ثانويةادبيعزيز جالل عصام مصطفى11902221217049013

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة499.0083.17للبنات االهلية الرحمن ثانويةاحيائيحمود ياسر عبد عمار فاطمه11912221424027048

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة491.0081.83للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةاحيائيجويد دهيم االمير عبد محمد11922221413021056

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة481.0080.17الخارجيوناحيائيكاظم جواد جاسم نور11932221418001783

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة462.0077.00للبنات االهلية الرازي ثانويةاحيائيخزعل كريم محمد ميديا11942221424001090

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة433.0072.17للبنات الوالية ثانويةاحيائيكريم كاظم كريم اصيل11952221422066008

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة379.0063.17للبنين المختار اعداديةادبيمحسن ناصر رياض حيدر11962221211043039

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة355.0059.17للبنات المناسك ثانويةادبيمنشد ملحاوي هادي حنين11972921222014017

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة338.0056.33للبنين المختار اعداديةادبيسلمان رشيد أثير أحمد11982221211043001

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة517.0086.17للبنات النرجس ثانويةاحيائيكاطع االمير عبد احمد زهراء11992221422060018

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة489.0081.50للبنات النجاح صدى اعداديةادبيمنشد حسن محمد سارة12002221222055036

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة463.0077.17للبنين المختار اعداديةادبينزال شعبان مازن عباس12012221211043066

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة463.0077.17للبنات قار ذي سما ثانويةادبيحسن حشف داود زهراء12022221222088022

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة429.0071.50للبنات الرفل ثانويةادبيمهدي صالح غانم االء12032721222017001

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة426.0071.00للبنات الخنساء اعداديةاحيائيخضير كاظم جواد سبأ12042221422004209

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة407.0067.83للبنات الظفراالهلية ثانويةاحيائيعلي عبدالكاظم جواد رؤى12052221424003052

اآلداب كلية/قار ذي جامعة381.0063.50للبنات السوق اعداديةاحيائيكاظم حسين علي زينب12062221422077138

الطب كلية/كركوك جامعة592.0098.67للبنات 1/  الخنساء اعداديةاحيائيمحمد قاسم عدنان هنادي12072021422039061

الطب كلية/كركوك جامعة589.0098.17للبنات االزدهار اعداديةاحيائيشكر مردان علي حسين ايالف12082021422019024

الطب كلية/كركوك جامعة585.0097.50للبنات كركوك كلية اعداديةاحيائييونس ساير فراس مريم12092021422008117

الطب كلية/كركوك جامعة583.0097.17للبنات االهلية جاغ كركوك ثانويةاحيائيساقي صفاء حيدر اسن12102021424013003

الطب كلية/كركوك جامعة582.0097.00للبنات االزدهار اعداديةاحيائيمجذاب حسن علي ايه12112021422019032

الطب كلية/كركوك جامعة571.0095.17للبنين تازة اعداديةاحيائيحسن صادق مصطفى مجتبى12122021411018026

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة496.0082.67للبنين العرفان ثانويةتطبيقيبهلول عباس ارتن حسن12132021511047009

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة475.0079.17للبنين وردك ثانويةاحيائيميكائيل اسماعيل عادل كافيه12141721421071009

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة516.0086.00للبنين النبوي المسجد اعداديةتطبيقيجالب حسين ناصر حسين12152921511008028

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة516.0086.00للبنين المثنى اعداديةتطبيقيموحان حسن فليح حسين12162921511018058

العلوم كلية/كركوك جامعة466.0077.67للنازحات النصر ثانويةاحيائيحمد كاطع سامي يقين12172021422064040

العلوم كلية/كركوك جامعة464.0077.33للبنات كول قونجة اعداديةتطبيقيغيدان حيدر محمد سميه12182021522046018

العلوم كلية/كركوك جامعة443.0073.83للبنات العراق نور اعداديةاحيائيحميد صديق محمد فالح مريم12192021422036073

العلوم كلية/كركوك جامعة417.0069.50للبنات طوز اعداديةاحيائيقنبر نوري عباس زينب12201821422021019

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة363.0060.50للبنات بكر ابي بنت اسماء اعداديةادبيابراهيم اسماعيل فراس براء12212021222022014
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السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة357.0059.50للبنات التفوق ثانويةادبيمجلي صافي عادل زهراء12221221222032008

التمريض كلية/كركوك جامعة542.0090.33للبنات الهدى اعداديةاحيائيالعابدين زين خضر محمد مريم12232021422018063

الزراعة كلية/كركوك جامعة323.0053.83للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيخنجر شنين جبار محمد12242821515001468

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة372.0062.00للبنات كول قونجة اعداديةاحيائيحسين كمال قيس فاطمه12252021422046041

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة349.0058.17للبنين الفرات اعداديةادبيفهد مجيد رشيد تغلب12262021211007013

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة417.0069.50للبنات الالذقية اعداديةاحيائيعبود حسن علي زهراء12272521422003229

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة412.0068.67للنازحين  الجبوري نزهان الشهيد اعداديةاحيائيحمد كاطع سامي نبراس12282021411070061

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة548.0078.33كردية للبنات جرا جوار اعداديةاحيائيمحمد علي جبار هاوزين12292021422084160

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة427.0071.17للبنات الصفوة ثانويةادبيولي رشيد هاشم هدى12302021222025022

 االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة507.0084.50للبنات الهدى اعداديةادبيكوثر حسن اياد رباب12312021222018019

 االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة469.0078.17للبنات الهدى اعداديةادبيعلي مصطفى حيدر طيبه12322021222018030

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة502.0071.67كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةادبيمحمود احمد حبيب احمد12332021211098006

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة495.0082.50للبنات القلعة ثانويةادبيصالح صديق كمال افنان12342021222005006

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة391.0065.17للبنات الصفوة ثانويةادبيعلي مرتضى ابراهيم آية12352021222025002

الطب كلية/واسط جامعة600.00100.00للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةاحيائيعيسى حيدر حسين رحاب12362621424002054

الطب كلية/واسط جامعة589.0098.17للبنات النطاقين ذات اعداديةاحيائيعلي مجيد حيدر الهدى نور12372621422031127

الطب كلية/واسط جامعة589.0098.17للبنات القدس اعداديةاحيائيجرو كاظم محمد مريم12382621422033163

الطب كلية/واسط جامعة587.0097.83للبنات االهلية القسام ثانويةاحيائيخضير موزان ناجح زينب12392621424006007

الطب كلية/واسط جامعة586.0097.67للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةاحيائينجم سلطان حيدر الهدى نور12402621424002145

الطب كلية/واسط جامعة585.0097.50للبنات سعد شيخ ثانويةاحيائيعباس االمير عبد زهير نور12412621422054038

الطب كلية/واسط جامعة576.4096.07للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيحسن علي حسين رقيه12422521424014106

الطب كلية/واسط جامعة569.0094.83للبنات النطاقين ذات اعداديةاحيائيعبد جاسم علي والء12432621422031141

االسنان طب كلية/واسط جامعة561.0093.50للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةاحيائيكريم منعم رياض فرح12442621424007180

العمارة قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة478.0079.67للبنين تراب ابي اعداديةتطبيقيسلبوح حسين يوسف حسين12452421511038003

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة458.0076.33للبنين المشرح اعداديةتطبيقيلفته حلو جبار بشير12462821511017010

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة442.0073.67للبنين االندلس اعداديةتطبيقيغضبان المحسن عبد عالء صادق محمد12472821511008086

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة440.0073.33للبنين (ع) الرضا االمام اعداديةتطبيقيشمخي محسن عباس حسن12482621511043004

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة432.0072.00للبنين دجلة ثانويةتطبيقيحنون حنتاو علي حسين12492821511011037

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة475.0079.17للبنين التحرير اعداديةاحيائيكاظم خلف قاسم محمد12502621411002115

العلوم كلية/واسط جامعة488.0081.33للبنين الكرامة اعداديةاحيائيعويد جمعة حيدر سيف12512621411004042

العلوم كلية/واسط جامعة477.0079.50للبنات االهلية اوروك ثانويةاحيائياالمير عبد سعيد محمد غانم مريم12522621424015129

العلوم كلية/واسط جامعة471.0078.50للبنات بلد اعداديةاحيائيعباس علي مصطفى بتول12531821422017022

العلوم كلية/واسط جامعة455.0075.83للبنات االهلية العرفان ثانويةتطبيقيرجب محمود مدحت رشا12542221524049003
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العلوم كلية/واسط جامعة438.0073.00للبنات المسائية الكوت اعداديةتطبيقيغافل عالوي جابر نبا12552621526001052

العلوم كلية/واسط جامعة396.0066.00للبنين االطهار اعداديةتطبيقيراشد دشر ذياب علي12562221511032016

العلوم كلية/واسط جامعة386.0064.33للبنات دجلة اعداديةتطبيقيالزم الكريم عبد غسان سمرقند12571621522067023

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة409.0068.17للبنات االهلية القلعة ثانويةاحيائيجويد كاظم واثق نبأ12582221424028203

القانون كلية/واسط جامعة422.0070.33للبنين بدرة اعداديةادبيالحسين عبد هاشم حميد قيصر12592621211021033

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة385.0064.17للبنين االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيعمران هادي سالم حسين12602521413031159

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة387.0064.50للبنين االحرار اعداديةادبيموسى حسين علي عباس12612621211018023

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة362.0060.33للبنات النطاقين ذات اعداديةاحيائيشناوه حسين عالء فاطمه1262262042102109

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة357.0059.50للبنات الزاكيات اعداديةاحيائيمحمد اسماعيل عقيل هبه12632621422032088

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة402.0067.00للبنات النيل اعداديةتطبيقيعداي حسين عالء حوراء12642221522054008

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة474.0079.00للبنات الرحمة اعداديةادبيياسين علي امير امنه12652621222059006

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة375.0062.50للبنين االصالة اعداديةادبيجمعه محمود عامر امير12662621211035013

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة450.0075.00للبنين النجاح اعداديةادبيخنجر عبد فاهم سجاد12672221211057022

اآلداب كلية/واسط جامعة338.0056.33الخارجياتادبيحسين فالح صالح زينب12682621228050127

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة374.0062.33للبنات النعمانية اعداديةاحيائيباقر رضا مظهر فاطمه12692621422017147

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة359.0059.83للبنات الظفراالهلية ثانويةاحيائيتايه حتيت ساجد زهراء12702221424003065

الطب كلية/ميسان جامعة599.0099.83للبنات الهدى بنت اعداديةاحيائيكاظم حسين احمد بنين12712821422005012

الطب كلية/ميسان جامعة596.0099.33للبنات االصالة ثانويةاحيائيهللا عبد خالد حسنين حوراء12722821422002036

الطب كلية/ميسان جامعة595.0099.17للبنات خولة ثانويةاحيائيعلي خالد الرحمن عبد ايه12732821422033005

الطب كلية/ميسان جامعة593.0098.83للبنات الهدى بنت اعداديةاحيائيطاهر العطوف عبد مقدام قدوة12742821422005116

الطب كلية/ميسان جامعة591.0098.50للبنات البيان اعداديةاحيائيحسين علي الحميد عبد نور12752821422028095

الطب كلية/ميسان جامعة580.0096.67للبنات الشيماء ثانويةاحيائيهللا عبد دينار علي فاطمه12762821422025021

الطب كلية/ميسان جامعة575.0095.83للبنات المشكاة ثانويةاحيائيابراهيم حسون العيبي بنين12772821422031006

الطب كلية/ميسان جامعة573.0095.50للبنين العمارة اعداديةاحيائيعيسى الكاظم عبد اسعد الحسن ابو12782821411005003

الطب كلية/ميسان جامعة567.0094.50للبنات الدغارة اعداديةاحيائيمحي رحمان رعد العين حور12792421422027051

الطب كلية/ميسان جامعة566.0094.33للبنات المعرفة ثانويةاحيائيشكارة الزهرة عبد احمد ماري12801421422039042

االسنان طب كلية/ميسان جامعة564.0094.00للبنات عمار ام ثانويةاحيائيكريم حسين علي كوثر12812821422027039

االسنان طب كلية/ميسان جامعة560.0093.33للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةاحيائيالحسن عبد حبيب ظاهر زهراء12822621424007096

الصيدلة كلية/ميسان جامعة559.0093.17للبنات الشيماء ثانويةاحيائيحسن الكاظم عبد جواد زهراء12832821422025005

الصيدلة كلية/ميسان جامعة558.0093.00للبنات المشرح ثانويةاحيائيلفته حلو سعدون عذراء12842821422022021

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة494.0082.33للبنات عمار ام ثانويةتطبيقيكرم صالح حميد زهره12852821522027019

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة482.0080.33للبنين الجهاد ثانويةتطبيقيلفته هاشم جاسب مصطفى12862821511027058

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة476.0079.33للبنات غرناطة ثانويةتطبيقيحنوف قاسم محمد زهراء12872821522024011
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الميكانيكية قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة498.9683.16المتميزين ثانويةاحيائيشريف سامي عدي رياض12882821411023025

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة531.0088.50للبنين النقدي جعفر اعداديةتطبيقيعلي حسن ميثم مؤمل12892821511037108

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة523.0087.17للبنين النقدي جعفر اعداديةتطبيقيشرهان ستار علي هللا عبد12902821511037066

العلوم كلية/ميسان جامعة489.0081.50للبنات الغفران ثانويةاحيائيشعالن الواحد عبد طالب امنة12912821422019003

العلوم كلية/ميسان جامعة476.0079.33للبنين ثابت بن حسان اعداديةتطبيقيمحمد شاوي الحسن عبد احمد12922821511010002

العلوم كلية/ميسان جامعة467.0877.85المتميزات ثانويةاحيائيمنصور جبار يوسف رواء12932821422029014

العلوم كلية/ميسان جامعة454.0075.67للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيجوده وادي نعمه رسول12942821515001211

القانون كلية/ميسان جامعة441.0073.50للبنات الشيماء ثانويةاحيائيحسين علي رعد نور12952821422025030

التمريض كلية/ميسان جامعة535.0089.17للبنين اإلعتدال اعداديةاحيائيجازع حسن فالح حسين12962821411016009

التمريض كلية/ميسان جامعة529.0088.17للبنات غرناطة ثانويةاحيائينعمه عزيز عادل يقين12972821422024062

التمريض كلية/ميسان جامعة513.0085.50للبنات الطليعة اعداديةاحيائيحسوني محمد حيدر زهراء12982321422013209

الزراعة كلية/ميسان جامعة320.0053.33للبنات الطيبات ثانويةاحيائيالهادي عبد حسن رعد زهراء12992821422045017

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة406.0067.67للبنات ورقة ام ثانويةادبينعيم خالد احمد سارة13002821222038031

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة385.0064.17للبنين الصالحين ضياء ثانويةتطبيقيعيدان الزهره عبد علي العابدين زين13012821511032020

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة353.0058.83للبنين التحرير ثانويةادبيحمود موسى كاظم علي13022821211003074

التربية كلية/ميسان جامعة459.0076.50للبنات الكعبة رتاج ثانويةادبيشاهين كاظم نعيم الهدى نور13032821222036070

التربية كلية/ميسان جامعة436.0072.67للبنات الهدى بنت اعداديةاحيائيكريم حسين ميثم رقية13042821422005037

التربية كلية/ميسان جامعة436.0072.67للبنات البيان اعداديةاحيائيتويه كاظم محمد زهراء13052821422028050

التربية كلية/ميسان جامعة414.0069.00للبنين الكبير المجر اعداديةاحيائيعلي حميد يوسف حميد13062821411007043

التربية كلية/ميسان جامعة385.0064.17للبنات الذهب مروج ثانويةادبيمطر محسن مهدي بتول13072821222044007

التربية كلية/ميسان جامعة384.0064.00للبنات الخلد جنة ثانويةادبيورور محمد زيد يقين13082821222037053

التربية كلية/ميسان جامعة379.0063.17للبنات المشرح ثانويةادبيعلي الجبار عبد علي حنان13092821222022011

التربية كلية/ميسان جامعة373.0062.17للبنات كميت ثانويةادبيمشحوت الوهاب عبد حيدر زهراء13102821222017019

االنكليزية اللغة قسم/التربية كلية/ميسان جامعة498.0083.00للبنات اليمامة اعداديةادبيمني داود محمود نحمد13112821222013032

االنكليزية اللغة قسم/التربية كلية/ميسان جامعة469.0078.17للبنات الذهب مروج ثانويةادبيحسن فالح محسن فاطمه13122821222044078

االنكليزية اللغة قسم/التربية كلية/ميسان جامعة466.0077.67للبنات المشرح ثانويةادبيمجيد اسماعيل حقي زهراء13132821222022013

االنكليزية اللغة قسم/التربية كلية/ميسان جامعة459.0076.50للبنات الكعبة رتاج ثانويةادبيصدام مهدي صالح زهراء13142821222036024

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة397.0066.17للبنات االصالة ثانويةتطبيقيسعيد شبيب هليل فريال13152821522002051

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة378.0063.00المختلطة البحتري ثانويةاحيائيغزاي خضير فاضل علي13162221417012018

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة376.0062.67للبنين ثابت بن حسان اعداديةتطبيقيحسن كاظم جالل علي13172821511010055

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة374.0062.33للبنات االنصارية نسيبة ثانويةتطبيقيعباس صبر جاسم زهراء1318282052068037

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة368.0061.33للبنات االصالة ثانويةتطبيقيهاشم فياض قاسم زهراء13192821522002025

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة360.0060.00للبنات الكبير المجر اعداديةاحيائيمطر كاظم رسول تبارك13202821422012022
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األساسية التربية كلية/ميسان جامعة357.0059.50للبنات المشرح ثانويةتطبيقيلفته جاسم طالب زهراء13212821522022007

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة351.0058.50للبنات التحرير ثانويةادبيعيسى علي كاظم زهراء13222821222007016

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة347.0057.83للبنين الشطرة شهداء اعداديةاحيائيجمعه محسن عباس محمد13232221411080077

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة338.0056.33للبنات الكعبة رتاج ثانويةادبيرحيم الوهاب عبد علي فاطمة13242821222036053

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة453.0075.50للبنات الكحالء ثانويةادبيشميل محمد علي هدى13252821222011047

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة425.0070.83للبنات اليمامة اعداديةادبيصيوان جبار ستار الهدى نور13262821222013035

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة419.0069.83للبنات الهدى قبضة ثانويةادبينجم الرضا عبد اسماعيل امنه13272821222030004

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة415.0069.17للبنات الميمونة ثانويةادبيمنفي عبد نعيم فاطمه13282821222023044

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة401.0066.83للبنات الكحالء ثانويةادبيعيدي شرطي حسين معصومة13292821222011039

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة395.0065.83الخارجياتادبيخلف علي محمد زهراء13302821228050111

االولى الصفوف معلم قسم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة338.0056.33للبنين الغربي علي ثانويةادبيمحاسن محمد علي ايمن13312821211012006

االولى الصفوف معلم قسم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة334.0055.67للبنات الكبير المجر اعداديةادبيارزوقي رحيم مرتضى نور13322821222012065

الطب كلية/المثنى جامعة593.0098.83للبنين السماوة اعداديةاحيائيالصاحب عبد شناوي حسن ابراهيم13332921411017002

الطب كلية/المثنى جامعة581.0096.83للبنين االهلية الكندي ثانويةاحيائيمذبوب شاكر الدين بهاء احمد13342921413005002

الطب كلية/المثنى جامعة570.0095.00للبنات فلسطين اعداديةاحيائيمحولي صلهام عباس هيام13352921422001162

الطب كلية/المثنى جامعة567.0094.50للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيعيدان عالوي احسان علي13362521413013179

الطب كلية/المثنى جامعة566.0094.33للبنين االهلية المعرفة صفوة ثانويةاحيائيالحسين عبد علي عبد هاني جعفر13372321413002007

الطب كلية/المثنى جامعة566.0094.33للبنات حلب اعداديةاحيائيكاظم ابراهيم علي زهراء13382421422014094

العمارة قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة492.0082.00للبنين األهلية العلوم قلعة ثانويةتطبيقيجبير صويح ريسان سجاد13392921513002007

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة459.0076.50للبنات البنين ام ثانويةتطبيقيغثيث كامل عادل شهد13402921522026058

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة432.0072.00المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةتطبيقيعكله الساده عبد كاظم زهره13412921525004014

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة419.0069.83للبنات العرب شط اعداديةتطبيقيكاظم جابر محمد طف13422321522048033

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة414.0069.00للبنين المركزية الصدر باقر محمد اعداديةتطبيقيسعد الجليل عبد جوهر زيد13432521511008057

 وااللكترونيك االتصاالت قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة493.0082.17للبنات االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيعبيد بريزل حسن نور13442921424005033

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة500.0083.33للبنين األهلية العلوم قلعة ثانويةاحيائيعفص جبار احمد مهتدى13452921413002048

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة498.0083.00للبنين المركزية االعداديةاحيائيجبير صويح عزيز تمار13462921411020049

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة494.0082.33للبنين العرب شط اعداديةتطبيقييوسف يونس الزهرة عبد منتظر13471621511034154

العلوم كلية/المثنى جامعة471.0078.50للبنات السماوة اعداديةاحيائيكطيوة محمد باسم سوزان13482921422024170

العلوم كلية/المثنى جامعة444.0074.00للبنات الحدباء اعداديةاحيائيجوده خليل ابراهيم عذراء13492221422047153

العلوم كلية/المثنى جامعة442.0073.67المختلطة الطف ثانويةاحيائيهللا عبد طالب عيسى زهراء13502321427032030

العلوم كلية/المثنى جامعة379.0063.17للبنين البالغة نهج اعداديةتطبيقيحرجان رحيم نايف صادق13512921511025118

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة406.0067.67المختلطة المسار اعداديةاحيائيراضي عاشور سالم علي13522221417043041

القانون كلية/المثنى جامعة403.0067.17للبنين الثقلين اعداديةادبيالحسن عبد فليح رزاق محمد13532921211004132
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التمريض كلية/المثنى جامعة546.0091.00للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائيجبر محسن هاشم لمى13542321424006326

الزراعة كلية/المثنى جامعة356.0059.33للبنات االهلية الكندي ثانويةاحيائيشراد ياسر عامر فاطمه13552921424003138

الزراعة كلية/المثنى جامعة328.0054.67للبنات االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيحبيب راضي منعم رقيه13562921424005014

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة387.0064.50للبنين االبرار اعداديةتطبيقيعباس محسن عقيل نهاد13572221511070027

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة452.0075.33للبنات االندلس اعداديةادبيكاظم كريم محمد فاطمه13582921222025034

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة554.0092.33الخارجياتاحيائيعلي حسين اياد ساره13592921428050080

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة503.0083.83للبنات الحسين بنت خولة اعداديةادبيعلي عبد فيصل ربيع فاطمه13602921222016119

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة388.0064.67للبنات البنين ام ثانويةاحيائيطاهر فضل احمد زهراء13612921422026036

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة476.0079.33للبنات االهلية الملوية ثانويةتطبيقيبحر عون عبد جبار افنان13621821524005001

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة521.0086.83للبنات كركوك كلية اعداديةاحيائيابراهيم الرحمن عبد ابراهيم مروه13632021422008110

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة432.0072.00للبنات التحرير اعداديةاحيائيكريم هادي عمار نبأ13642121422046116

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة401.0066.83المختلطة المسائية الضلوعية شهداء ثانويةتطبيقيالغفور عبد سعيد حسيب علي13651821517076013

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة373.0062.17للبنين المركزية النصر اعداديةتطبيقيعطيه عبدعلي ماجد صادق محمد13662521511007164

التربية كلية/سامراء جامعة432.0072.00للبنات الدجيل اعداديةادبيجبار االمير عبد علي زهراء13671821222071012

التربية كلية/سامراء جامعة382.0063.67للبنين الرسول اعداديةاحيائيمحسن امنيصب داخل مرتضى13682421411026189

التربية كلية/سامراء جامعة369.0061.50للبنين الشوملي اعداديةاحيائيكاظم راهي كاظم همام1369232041054143

التربية كلية/سامراء جامعة358.0059.67للبنات قار ذي ثانويةاحيائيرضا محمد علوان رياض غدير13701821422068035

التربية كلية/سامراء جامعة355.0059.17للبنين غرناطة اعداديةتطبيقيشتيت محمد علي حمزه13712221511017030

التربية كلية/سامراء جامعة342.0057.00للبنين الشيوخ سوق اعداديةتطبيقيشبيب كاظم جواد مهدي13722221511033076

الطب كلية/سومر جامعة575.0095.83للبنات رملة اعداديةاحيائيصليبي مزعل علي فاطمه13732221422015092

الطب كلية/سومر جامعة568.0094.67للبنات االستبرق ثانويةاحيائيمحمد علي هيثم رحمه13742221422083083

العلوم كلية/سومر جامعة470.0078.33للبنات تبارك ثانويةاحيائيعليوي هاشم ناصر نورين13752221422062039

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة373.0062.17للبنين المركزية االعداديةاحيائيعباس فؤاد احمد فؤاد13762421411036232

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة329.0054.83للبنين الكوت اعداديةتطبيقيرحيم شاكر احمد مؤمل13772621511001034

القانون كلية/سومر جامعة374.0062.33للبنين المسائية الناصرية اعداديةادبيمحمد جلود احمد منتظر13782221215001114

القانون كلية/سومر جامعة357.0059.50للبنات الكرامة اعداديةادبيعبد ماجد ميثم زينب13792221222037023

القانون كلية/سومر جامعة326.0054.33للبنات النجاح صدى اعداديةادبياحمد محمد قاسم شهباء13802221222055037

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة348.0058.00للبنات الوحدة اعداديةتطبيقيابراهيم جبار ميثم فاطمه13812221522036026

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة343.0057.17للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةاحيائيعبيد فارس هالل مريم13822621424002132

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة342.0057.00للبنين الناصرية اعداديةاحيائيمحمد سرحان فالح مقتدى13832221411002150

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة331.0055.17للبنين االهلية الغراف ثانويةتطبيقيعباس كاظم عبدالرزاق علي13842221513035047

األساسية التربية كلية/سومر جامعة358.0059.67الخارجياتادبيعلي سعيد شاكر حوراء13852221228050172

األساسية التربية كلية/سومر جامعة346.0057.67للبنات الفجر اعداديةادبيكاظم شاكر حسن زهراء13862221222027005
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األساسية التربية كلية/سومر جامعة341.0056.83للبنين المثابرون اعداديةادبيكاظم شاكر حسن منتظر13872221211082092

العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة519.0086.50للبنات االهلية حواء ثانويةاحيائيفاضل هاشم عالء مشارق13882321424003197

العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة478.0079.67المختلطة علي بن زيد اعداديةاحيائيمهدي فالح عقيل زينه13892521427003011

العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة459.0076.50للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيشمران الكاظم عبد محمد اسراء13902421422030003

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة398.0066.33للبنين األفضل الغد اعداديةاحيائيعباس ماجد وسام مصطفى13912721411014057

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة413.0068.83للبنات الثقافة اعداديةتطبيقيكريم سعد نعمان سبأ13922721522054027

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة381.0063.50للبنين النظامية اإلعداديةتطبيقيالقادر عبد نادر رافد مصطفى13931421511019123

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة358.0059.67للبنين المؤمل اعداديةاحيائيجاسم حمزه راسم علي13942321411046104

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة333.0055.50للبنين الجهاد اعداديةاحيائيحسين رضا عالء ابراهيم1395232041004002

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة330.0055.00للبنات الخلود ثانويةاحيائيمحمد هادي حسن بنين13962321422058012

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة321.0053.50للبنين االهلية االجيال مستقبل ثانويةاحيائيموسى هاشم علي هللا عبد13972321413018143

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة374.0062.33للبنين الجامعة اعداديةاحيائيمحسن يحيى سامي علي13982321411061086

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة359.0059.83للبنين الهاشمية اعداديةاحيائيمحمد جاسم سليم حسن13992321411019030

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة352.0058.67للبنات العدوية رابعة ثانويةاحيائيخضير سجاد ثائر زهراء14002321422067040

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة350.0058.33للبنات الفرات زهرة ثانويةاحيائيكاظم جواد الكريم عبد ياسمين14012321422066057

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة346.0057.67للبنات المستقبل ثانويةاحيائيياسين حسن هادي رقية14022321422030024

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة346.0057.67للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائيحسن خليل صفاء فاطمه14032321424006291

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة340.0056.67للبنات طليطلة اعداديةاحيائيكاظم زيد عبد كاظم رتاج14042321422017092

الطب كلية/نينوى جامعة570.6495.11للبنين االهلية االوائل ثانويةاحيائيعالوي يونس ثيالم الرحمن عبد14051721413013025

الطب كلية/نينوى جامعة569.0094.83للبنين المنصور اعداديةاحيائييونس محمد حسن قاسم حسن14061021411026075

الصيدلة كلية/نينوى جامعة660.0094.33كردية دراسة للبنات كويستان اعداديةاحيائيمحمد احمد دلير الفه14072021422087137

الصيدلة كلية/نينوى جامعة651.0093.00كردية دراسة للبنات باخان ثانويةاحيائيخضر علي حسن نيكار14082021422108070

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة490.0081.67للبنات جوارجرا ثانويةاحيائيسلطان محمد يونس فرح14093121422001048

القانون كلية/نينوى جامعة413.0068.83للبنات بعشيقة اعداديةادبيمراد مشور دلشاد ديما14101721222015012

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة397.0066.17للبنات العقيلة اعداديةتطبيقيالزم االمير عبد اسعد الزهراء نور14112721522048040

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة588.0098.00للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةاحيائيحسين علي حسين زهراء14122221424045107

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة587.7297.95(أ) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيطرفه محمد عمار زهراء14132521422022470

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة586.0097.67(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيعباس عبيد رياض زهراء14142521424004432

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة585.0097.50(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيمطر مهدي محمد در14152521424004276

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة584.0097.33للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةاحيائيسلمان مهدي صالح احمد14162521411012010

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة584.0097.33للبنين االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيعلي محمد صاحب علي صاحب14172521413031279

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة582.0097.00للبنين المركزية المفيد الشيخ اعداديةاحيائيجعفر عدنان صالح احمد14182521411009012

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة581.0096.83للبنين االهلية الوالء عقد ثانويةاحيائيمجهول محمد فهد خالد14192521413035005
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الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة581.0096.83للبنات االمير اعداديةاحيائياالمير عبد الحسين عبد حيدر فرح14202521422021131

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة558.9693.16(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيحسين الرحيم عبد احسان روال14212521424004384

والبتروكيمياويات البوليمرات هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة522.0087.00للبنات الهدى اعداديةتطبيقييوسف يعقوب كاظم حوراء14221621522003010

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة545.0090.83للبنين  االهلية موطني ثانويةتطبيقيخضير ناصر مؤيد باقر محمد14231621513110067

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة538.0089.67للبنين الكفاح اعداديةتطبيقيفازع صابر محمد رضا14241621511002095

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة526.0087.67للبنين الكفاح اعداديةتطبيقيلفته محسن احمد رضا14251621511002094

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة526.0087.67للبنات المقدسة كربالء اعداديةتطبيقيحسن السيد عبد كريم زينب14261621522009025

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة575.0095.83للبنين االهلية اإلسكندرية ثانويةتطبيقيمطشر فاخر ميثاق عمار14271621513055040

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة571.0095.17للبنات المعقل اعداديةتطبيقيعلي حسن محمد علي زهراء14281621522014021

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة563.0093.83للبنين الكفاح اعداديةتطبيقيحسن فالح تحسين حسين14291621511002053

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة561.0093.50للبنين غماس اعداديةتطبيقيعبد موسى عامر جعفر14302421511011009

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة543.0090.50للبنات اليمامة اعداديةاحيائيعلي الرضا عبد محمد ضحى14311621422012049

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة523.0087.17للبنات االهلية الرضي الشريف ثانويةاحيائيمحمد الجليل عبد عدنان عال14321621424022112

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة519.0086.50المختلطة القين بن زهير ثانويةاحيائيحاوي جاسم علي حسين14332321417046007

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة516.0086.00للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةتطبيقيصالح حسين حميد باقر محمد14342221513021016

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة515.0085.83للبنين االهلية القلعة ثانويةاحيائيثجيل كامل جمال صادق محمد14352221413023179

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة506.0084.33للبنين االهلية الكندي ثانويةتطبيقيحسين رحيم جبار المهاجر14362921513005005

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة498.0083.00للبنين محفوظ حسين اعداديةاحيائيعزيز ضياء ساجد مهدي14372721411038125

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة497.0082.83للبنين الكرمة اعداديةتطبيقيالرزاق عبد جبار صباح علي14382221511037057

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة492.0082.00للبنات االهلية الصادق األمين ثانويةاحيائيجاسم زياره حيدر بتول14391621424057006

التربية كلية/الحمدانية جامعة384.0064.00للبنات الموفقية ثانويةاحيائيرضا كاظم حسن عبير14401721422037040

التربية كلية/الحمدانية جامعة379.0063.17المختلطة االهلية النورين ثانويةاحيائيكاظم عليوي احمد منتظر14412421417020091

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة569.0094.83للبنين الصويرة اعداديةاحيائيغزال محمود اسماعيل حسنين14422621411012035

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة577.5696.26للمتميزات المسرة ثانويةاحيائيسعيد مهدي هيثم االء14431121422069002

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة542.0090.33للبنين ابابيل اعداديةاحيائيسلمان جبار ناصر حسن14441321411011013

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة464.0077.33للبنين االهلية المرتضى ثانويةتطبيقيمحسن لفته شاكر امير14452521513025004

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة461.0076.83للبنات الكوثر اعداديةتطبيقيعلي حميد حسين انتظار14462321522038002

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة460.0076.67للبنين كربالء اعداديةتطبيقيكاظم محسن ناظم مصطفى14472721511025113

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة496.0082.67للبنات الكوثر اعداديةاحيائيابراهيم عبدالمهدي عالء منار14482321422038108

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة385.0064.17للبنات الفوز اعداديةاحيائيحسين صاحب عباس نبأ14491221422013100

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة380.0063.33للبنات المعالي ثانويةاحيائيرضا محمد سرمد نرجس14501421422054042

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة356.0059.33للبنين الهارثة حشد شهداء اعداديةتطبيقيخضير الهيل ابو منتظر محمد14511621511076047

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة482.0080.33للبنين االهلية المنصور ثانويةاحيائيرضا جواد سامر حسين14521221413007002
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الحيوية الطبية المعلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة491.4081.90للمتميزين الوائلي ثانويةاحيائيكاظم محمد عباس هللا عبد14532321411058046

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة395.0065.83للبنات البسالة اعداديةاحيائيباوه محمد مصطفى زينب14541321422016047

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة383.0063.83للبنين الفتح اعداديةاحيائيعباس الكريم عبد كمال علي14552721411003089

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة373.0062.17للبنين الرافدين وادي اعداديةاحيائيمطشر الحسين عبد سالم سجاد14561321411024017

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة369.0061.50للبنات االهلية عشتار ثانويةاحيائياالمير عبد رزاق سمير فاطمه14571221424005016

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة369.0061.50للبنات بغداد اعداديةاحيائيحسين علي احمد ايات14581321422001013

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة360.0060.00للبنات السدة ثانويةاحيائيجاسم عباس ريسان مروه1459232042110065

الطبية المختبرات تقنيات قسم/كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة557.0092.83للبنات الصفوة ثانويةاحيائيمحمد علي حسين زينب14602021422025025

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة584.0083.50كردية دراسة للبنات كويستان اعداديةتطبيقيهللا عبد حسن فتاح هيلين14612021522087028

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة556.0079.50تركمانية دراسة للبنين بارش اعداديةاحيائيامين حسن الدين صباح مصطفى14622021411080052

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة506.0084.33للبنين المركزية كركوك اعداديةاحيائيعثمان هللا فتح طارق حسين14632021411001069

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة427.0071.17للبنين كوبري التون ثانويةتطبيقيخورشيد الدين نظام جتين مسلم14642021511014012

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة483.0080.50للبنين تازة اعداديةاحيائيعلي محمد عباس مصطفى14652021411018039

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة486.0081.00للبنات موطلو ثانويةاحيائيحسين الكريم عبد عباس منى14662021422075043

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة449.2874.88للمتميزين العراق ثانويةاحيائيمصطفى محمود مهند قاسم14672021411040058

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة553.0092.17للبنات االنصارية نسيبة اعداديةاحيائيمحو اسماعيل فتحي دالل14681721422072031

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة532.0088.67للبنات البنين ام ثانويةاحيائيمحمد احمد نزار مريم14692021422051070

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة526.0087.67للبنات فدك اعداديةاحيائيحسين علي فاضل بنين14702121422067012

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة524.0087.33للبنات الحدباء اعداديةاحيائيمحسن جلود حسن منار14712221422047196

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة499.0083.17للبنات بلد اعداديةاحيائيمجيد شعالن ماجد لمى14721821422017118

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة495.0082.50للبنين سينا ابن ثانويةاحيائيالحمزه عبد الحسين عبد محمد مرتضى14732321411025043

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة501.0083.50للبنين االهلية المنار ثانويةاحيائيحمزه علي عبد اسكندر حسين14742321413016027

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة555.0092.50للبنات كربالء اعداديةاحيائيخضير ناجي علي صفا14752721422033204

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة554.0092.33للبنات الطليعة اعداديةاحيائيهادي خضير علي بتول14762321422013068

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة554.0092.33للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةاحيائيرسول علي حيدر زينب14772321422071065

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة554.0092.33للبنين االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيحسين علي نعمان العابدين زين14782521413031255

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة553.0092.17للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةاحيائيعلي محمد مرتضى صادق منار14792521424011078

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة552.0092.00للبنات الحوراء اعداديةاحيائيجعفر محمد صادق رتاج14802321422027033

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة552.0092.00للبنين االهلية براثا ثانويةاحيائيجاسم الجبار عبد محمد حسين محمد14812521413033119

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة551.0091.83للبنين االبرار ثانويةاحيائيحسين كاظم فالح حسين14822321411060028

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة551.0091.83للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائيحسوني محمد احمد زهراء14832321424006158

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة551.0091.83(ب) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيمنصور غانم كاظم نبأ14842521422040375

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة549.0091.50للبنين المسائية الحمزة اعداديةاحيائيحسن هللا عبد احمد مصطفى14852421415001065
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الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة549.0091.50للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةاحيائيوناس عويد كامل هديل14862621424002155

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة548.0091.33للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيراجي صاحب هاشم مروه14872521424014305

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة547.0091.17للبنات االهلية الثقلين اعداديةاحيائيوهاب حميد ناجح زينب14882421424014050

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة546.0091.00للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيحسون جاسم العباس عبد حيدر14892521413013105

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة546.0091.00للبنين االهلية الوالء عقد ثانويةاحيائيالحمزه عبد هادي جاسم علي14902521413035011

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة546.0091.00(أ) للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيبعير سعيد جالل ايه14912521422004093

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة546.0091.00(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيسعود مهدي سعيد بنين14922521424004153

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة546.0091.00للبنات االمامة اعداديةاحيائيسيان الخضر عبد قاسم رغد14932721422056036

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة545.0090.83للبنات المدحتية اعداديةاحيائيداود هادي كريم نبأ14942321422015140

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة545.0090.83للبنات الالذقية اعداديةاحيائيموسى حسين حيدر علياء14952521422003375

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة544.0090.67(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيصاحب حمودي رعد تبارك14962521424004175

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة543.0090.50للبنات االهلية التفوق ثانويةاحيائيصكبان محمد عماد زهراء14972421424003031

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة543.0090.50للبنات الرفل ثانويةاحيائيمهدي صالح غانم آيات14982721422017001

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة450.0075.00للبنين االهلية العراق كل ثانويةاحيائيصالح علي حسين علي14992321413023010

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0063.17للبنين االهلية براثا ثانويةتطبيقيموسى فاضل نسيم زيد15002521513033020

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة540.0090.00(ب) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيراضي جواد محمد عالء نرجس15012521424018286

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة472.0078.67للبنين المركزية المفيد الشيخ اعداديةاحيائيمحمود علي حسين لواء15022521411009224

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة467.0077.83للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيجدوع محمود علي عباس15032521415002135

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0070.67للبنين االندلس اعداديةتطبيقيحسن نعمة الزهرة عبد مرتضى15042821511008105

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة503.0083.83للبنين التفوق اعداديةاحيائيثجيل عزيز مصطفى محمد15052221411062202

البصرية وااللكترونيات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة503.0083.83للبنات فلسطين اعداديةتطبيقيطراد حنين حيدر فاطمه15062921522001044

القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0063.50للبنين المعقل اعداديةاحيائيالكريم عبد هللا عبد عباس احمد15071621411018004

القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374.0062.33للبنات الطليعة اعداديةاحيائيعبود ناجي احمد حنين15082321422013126

القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة365.0060.83للبنات الزهراء اعداديةاحيائيجابر جواد ضياء هيام15092421422028224

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة556.0092.67للبنين االهلية االجيال مستقبل ثانويةاحيائيحمد شهاب عزيز علي15102321413018186

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة551.0091.83للبنات اليقظة اعداديةاحيائيجبر يحيى سالم زينه15112321422014103

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة549.0091.50للبنين االهلية االجيال مستقبل ثانويةاحيائيحسين علي احسان مصطفى15122321413018277

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة526.0087.67للبنات السما اعداديةاحيائيحسين حربي مهدي ايه15132721422045011

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة524.0087.33للبنين االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيجبار فاضل حسام كرار15142521413031444

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة523.0087.17للبنين االهلية االجيال مستقبل ثانويةاحيائيحسن العباس عبد محمد هللا عبد15152321413018144

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة523.0087.17المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةاحيائيمصطفى حسن غازي فاطمه15162521427006101

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة552.0092.00للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةاحيائيحسين الغني عبد رياض مينا15171821422045124

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة555.0092.50(ب) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيالحسين عبد محمد حيدر فاطمة15182521424018006
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الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة553.0092.17للبنين االهلية المنار اعداديةاحيائيعطيه كاظم محمد منتظر15192521413003017

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة552.0092.00للبنين االهلية المرتضى ثانويةاحيائيراضي فليح رعد حيدر15202521413025029

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة538.0089.67(ب) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيطالب محمد هيثم فاطمه15212521422040263

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة537.0089.50للبنات االهلية االحرار طريق ثانويةاحيائيعبود عباس فاضل ابرار15222321424005003

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة532.0088.67للبنين المركزية الكوفة اعداديةاحيائيعلي شاكر احمد شاكر15232521411010096

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة530.0088.33للبنين االهلية االمين ثانويةاحيائيسعود عبيد بشير علي15242421413017053

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة501.0083.50(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيجوده مسلم عبد عباس خديجه15252521424004272

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة501.0083.50للبنات االهلية المعرفة نور ثانويةاحيائيعيدان حسين علي فاطمه15262521424023082

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة500.0083.33الخارجياتاحيائيصاحب هادي صالح زهراء15272521428050235

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة497.0082.83للبنات الصدر امنة الشهيدة اعداديةاحيائيناصر علي عدنان زهراء15282321422062083

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة496.0082.67للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيراجي صاحب هاشم صفاء15292521424014218

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة531.0088.50للبنات المدائن ثانويةاحيائيجبار مسلم عقيل ايه15302721422047018

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة524.0087.33للبنات كربالء اعداديةاحيائيالحسين عبد الغني عبد مصطفى مروه15312721422033276

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة520.0086.67للبنات الخنساء اعداديةاحيائيالهيل ابو قاسم نبيل شروق15322221422004219

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة513.0085.50للبنات الرقيم ثانويةاحيائيخضير عبود حيدر تبارك15332721422005010

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة512.0085.33للبنات األهلية توما القديس ثانويةاحيائيحنوف مخيلف محسن مريم15341421424003042

القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة514.0085.67للبنات االهلية (ع) الصادق ثانويةاحيائيعودة كاظم عماد زهراء15352421424017039

السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة525.0087.50للبنين السماوة اعداديةاحيائيعلي حسين احمد هللا عبد15362921411017158

السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة514.0085.67للبنين االبراج اعداديةاحيائيمحمد عطيه علي حسين15372521411023013

السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة513.0085.50للبنين (ع) علي االمام اعداديةاحيائيزباله عباس مسلم علي15382321411002172

السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة509.0084.83للبنات المركزية الكوفة اعداديةاحيائيمهدي عباس قاسم رقيه15392521422010121

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة507.0084.50للبنات االندلس اعداديةاحيائيكاظم جبار حسين زهراء15402921422025057

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة493.0082.17للبنات ميسلون اعداديةاحيائيعباس عبد الحمزه عبد زهراء15412421422013111

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة489.0081.50للبنات النورين ثانويةاحيائيطخاخ هللا عبد محمد فاطمه15422421422045045

المسيب/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة545.0090.83للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةاحيائيحسين ظاهر حيدر علي15432721411027081

المسيب/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة524.0087.33للبنات اليرموك اعداديةاحيائيعلي يحيى األمير عبد هاجر15442721422036176

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة525.0087.50(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيعلي عبيد محمد زهراء15452521424004510

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة523.0087.17(ب) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيحسين علي جالل كوثر15462521424018134

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة520.0086.67للبنات االهلية الكفيل انوار ثانويةاحيائيعباس حسين هشام حنين15472521424030031

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة516.0086.00للبنات االهلية الحكمة ثانويةاحيائيدريش سوادي سعد حوراء15482221424012045

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة304.0050.67للبنين االندلس اعداديةاحيائيكاظم دليمي ثامر محمد1549232041042162

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة311.0051.83للبنين المرتضى علي ثانويةاحيائيشمخي الرضا عبد باقر محمد15502221411036009

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة480.0080.00(أ) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيطالب توفيق مازن تبارك15512521422022214
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الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0053.17للبنين المسائية الحلة اعداديةتطبيقيكاظم جواد حيدر الحسين15522321515002025

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة317.0052.83للبنين المركزية النصر اعداديةاحيائيهللا عبد محمد موسى محمد15532521411007399

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة314.0052.33للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيعبيس كريم العالي عبد كرار15542521415002198

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة306.0051.00للبنين الخاصة النموذجية المؤمل ثانويةاحيائيحسن احمد رعد مصطفى15552521413007024

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.5664.26للبنين سعيد بن عثمان اعداديةاحيائيمجيد فاضل محمد الكرار حيدر15562721411028054

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة317.0052.83للبنين الحسينية اعداديةاحيائيدهش جعفر محمد يوسف15572721411031137

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0054.17(أ) للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيرحيم محمد بشير زينب15582521422004395

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0056.33للبنات يافا اعداديهاحيائيجهادي عموش الزهره عبد بنين15592421422040038

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة301.0050.17للبنين غزوان عناد الدكتور اعداديةاحيائيهاشم سعيد شبر علي15602521411018067

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0054.67للبنات السماوة اعداديةاحيائيلزام كريم امين اسيل15612921422024009

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة558.0093.00للبنات الجوهرة اعداديةاحيائيحسن يحيى رعد بنين15621421422065057

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة555.0492.51للمتميزين القيروان ثانويةاحيائيجواد محمد محمد باسم حسن15631321411032013

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة555.0092.50للبنين الشهداء سيد اعداديةاحيائيدخن قاسم صادق طارق15641421411006050

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة555.0092.50للبنين ثابت بن حسان اعداديةاحيائيجابر جحف ريحان رضا15652821411010011

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة554.0092.33للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةاحيائيعبيد فارس هالل اخالص15662621424002011

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة553.0092.17للبنين الحلة اعداديةاحيائيعوده صافي زهير هللا عبد15672321411020176

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة552.8492.14المتميزات ثانويةاحيائياحمد مزاحم احمد ايه15681321422032004

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة552.0092.00للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةاحيائيطوفان سليم مهند طفوف15692621424007149

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة550.1291.69للبنين سعيد بن عثمان اعداديةاحيائيعبد رسن ماجد حيدر15702721411028062

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة550.0091.67للبنات المسائية االسراء ثانويةاحيائيشمه بنج نياز نبيل فاطمة15711321426004017

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة550.0091.67للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائيحسن سلمان كاظم فاطمه15722321424006304

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة549.0091.50للبنين المركزية الغدير اعداديةاحيائيكاظم جواد جميل نور15732921411022099

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة548.4891.41للبنين سعيد بن عثمان اعداديةاحيائيمهدي سامي حيدر حسنين15742721411028038

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة548.0091.33للبنين الخالص اعداديةاحيائيسعود فاضل نعمان حيدر15752121411002059

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة548.0091.33للبنات الالذقية اعداديةاحيائيمحمد ابراهيم حيدر زينب15762521422003275

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة544.0090.67للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائيكاظم حامد مشتاق هبه15772321424006394

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة544.0090.67للبنات النعمانية اعداديةاحيائيصادق كاظم اياد نبأ15782621422017170

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة544.0090.67للبنات الزهراء اعداديةاحيائيابراهيم مهدي صالح زهراء15792621422026059

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة544.0090.67للبنات النجاح اعداديةاحيائيعبود محسن علي زهراء15802721422037135

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة543.0090.50للبنين االهلية االمين انوار ثانويةاحيائيعزيز هللا خير اياد صادق محمد15811621413089024

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة526.0087.67للبنين السياب اعداديةتطبيقيمحسن الحسين عبد طالب حسين15821321511028031

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة405.0067.50للبنين الشاكرين اعداديةتطبيقيالحميد عبد محمد صائب علي15831421511047041

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة402.0067.00المختلطة الفرات ثانويةتطبيقيحسين الغيبه عبد اسيل امير15841621517001011
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الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة377.0062.83للبنين المقدام إعداديةتطبيقيكاظم منصور حيدر علي15851421511015067

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة396.0066.00للبنين اإلقتدار اعداديةتطبيقيهادي محمود اسامه حسن15862721511037011

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة411.0068.50للبنين الجزيرة إعداديةاحيائيشاطي حاتم وليد مرتضى15871421411016156

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة383.0063.83للبنين االهلية المقاصد ثانويةتطبيقيعليوي حسن مرتضى علي15881421513001012

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة402.0067.00للبنين العقيدة شهيد اعداديةتطبيقيعبيد سلمان عوده مصطفى15891621511039091

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة385.0064.17للبنات النموذجية النصر ثانويةتطبيقيحسين حسن علي شيماء15903221522006018

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة429.0071.50للبنات فدك اعداديةاحيائيهللا عبد خليل حيدر أريج15911421422006001

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة383.0063.83للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةادبيجعفر محمد علي منتظر15921421211035143

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة354.0059.00للبنات المسائية طوعة ثانويةادبيمحمد جخيور قيس فاطمه15931221226002029

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة326.0054.33للبنات االهلية المعرفة اعداديةتطبيقياحمد علي رعد ساره15941321524010005

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة551.0091.83للبنات القدس اعداديةاحيائيعزيز مجيد حسن محمد الهدى نور15952621422033183

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة544.0090.67للبنات الزاكيات اعداديةاحيائيمهدي محمد باسم زهراء15962621422032029

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة542.0090.33للبنين القاسم اعداديةاحيائيظاهر جليل عالء زيد15972321411006069

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة537.0089.50للبنات الرسالة اعداديةاحيائيجاسم نعيم حسين زهراء15981021422033071

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة535.0089.17للبنات بلد اعداديةاحيائيجاسم نصيف سمير مريم15991821422017122

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة534.0089.00للبنات االزور بنت خولة اعداديةاحيائيزنيد الواحد عبد نجم دعاء16001521422006061

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة534.0089.00للبنين االهلية المرتضى ثانويةاحيائيفرهود حسين حيدر رضا محمد16012521413025071

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة533.5688.93للمتميزين الذرى ثانويةاحيائيعلي محمد علي عبد محمد الحسن16022721411039008

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة532.0088.67للبنات اآلفاق ثانويةاحيائيمجلي صافي صالح رغد16031221422033027

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة530.0088.33للبنات النصر اعداديةاحيائيعباس خلف رافد سرار16041221422031151

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة529.0088.17للبنين االسكندرية اعداديةاحيائيعوده حسين فاضل حسين16052321411001021

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة528.0088.00للبنين المركزية االعداديةاحيائيشاكر عزيز يحيى امير16062421411036035

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة527.0087.83للبنين االهلية النموذجية بلد ثانويةاحيائيدخيل فرحان وسيم حسنين16071821413012011

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة512.0085.33للبنات اآلفاق ثانويةاحيائيمجلي صافي خالد انسام16081221422033004

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة508.0084.67للبنات ايمن ام اعداديةاحيائيكاظم جمعه مصطفى بنين16091421422057037

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة496.0082.67للبنات (ع) الفاروق اعداديةاحيائيكاظم دايخ محمد شروق16102721422008092

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة495.0082.50للبنات كربالء اعداديةاحيائيعباس خضير حسن بتول16112721422033038

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة490.0081.67للبنات السلوى ثانويةاحيائيحسن علي عباس سامي علياء16122721422016050

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة485.0080.83للبنات (ع) الفاروق اعداديةاحيائيكاظم دايخ محمود هناء16132721422008163

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة554.0092.33للبنات النصر اعداديةاحيائيبدن حسين الكريم عبد زينب16141221422031132

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة554.0092.33للبنين بلد اعداديةاحيائيالرزاق عبد ماهر قصي ماهر16151821411006117

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة548.0091.33للبنين الخالص اعداديةاحيائيحسين طاهر مهند حسين16162121411002049

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة542.0090.33للبنات الفضيلة اعداديةاحيائيساجت مطشر كريم تقى16171521422005025
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المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة542.0090.33للبنات  البتول ثانويةاحيائيعباس خضير كريم نرجس16182321422028058

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة540.0090.00للبنين بلد اعداديةاحيائينجم صالح علي محمد16191821411006133

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة540.0090.00للبنين الحلة اعداديةاحيائيلفته حسين محمد علي16202321411020243

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة532.0088.67للبنين الشوملي اعداديةاحيائيعنفيص عبد زامل حسن16212321411042027

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة494.0082.33للبنين االبرار ثانويةاحيائيشالكة جبير محسن علي16222321411060076

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة519.0086.50للبنات العذراء مريم اعداديةاحيائيعبد قدوري بشار سجى16231121422014072

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة508.0084.67للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةاحيائيموسى خلف زيدان كوثر16242021422024056

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة508.0084.67للبنات فدك اعداديةاحيائيكاظم محمد جاسم زهراء16252121422067033

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة507.0084.50للبنات النبوة اعداديةاحيائيحميد جبار احمد رقيه16262121422055039

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة484.0080.67للبنات االهلية (ع) الزهراء دار اعداديةاحيائيراضي محمد حميد تبارك16272521424034004

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة542.0090.33للبنات االزور بنت خولة اعداديةاحيائيسلمان طوفان سرحان زهراء16282621422018083

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة523.0087.17للبنات االزور بنت خولة اعداديةاحيائيرضا اسماعيل سالم فاطمه16292621422018161

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة510.0085.00للبنات الميمونة ثانويةاحيائيجاسم حنون احمد مريم16302821422023079

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة507.0084.50للبنين الحسينية اعداديةاحيائيحسين حسن احمد حسين16312721411031028

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة532.0088.67للبنات الفضائل اعداديةاحيائيعاشور كاظم علي شهد16322221422005031

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة515.0085.83للبنين التفوق اعداديةاحيائيياسر خلف اثير منتظر16332221411062225

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة499.0083.17للبنات االهلية الزبيدية ثانويةاحيائيشنان نايف حيدر جنات16342621424010018

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة492.0082.00للبنات رملة اعداديةاحيائيحسين ناصر حسين رقيه16352221422015035

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة513.0085.50للبنين االهلية المعرفة نور ثانويةاحيائيعيدان ابراهيم فاضل كرار16362521413024077

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة511.2485.21للبنات النجاح اعداديةاحيائيمحمد موسى علي ساره16372721422037181

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة505.0084.17للبين االهلية المعرفة ثانويةاحيائيحسين طاهر هللا عبد علي16382221413060079

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة379.0063.17للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةتطبيقيداغر نعمه الرضا عبد جاسم1639112051009010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة369.0061.50للبنين الكوت اعداديةتطبيقيمحمد جبار حسين محمد حسين16402621511001012

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0059.50للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقياسحق عمار محمود ابراهيم16412821515001005

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0057.17للبنين االهلية اوروك ثانويةتطبيقيعالوي ابراهيم مصطفى ابراهيم16422921513001001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0057.00للبنات العلمية االمل اعداديةتطبيقيعبد رشيد حميد روان16431121522006024

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0056.50للبنين االبرار ثانويةاحيائيشالكة جبير محسن محمد16442321411060096

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0054.00للبنات القناة اعداديةتطبيقيقيس مازن غزوان مينا16451321522003030

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0057.00للبنات فدك اعداديةاحيائيجواد عودة احمد ضحى16462121422067059

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0055.17للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةاحيائيحسين خلف حسين علي16472621413001043

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة311.0051.83للبنين الكرامة اعداديةاحيائيعويد جمعة حيدر علي16482621411004067

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0053.17للبنين البلديات اعداديةادبيكاظم جمعه الدين جمال جعفر16491421211034040

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0052.50للبنين االعالم اعداديةتطبيقيخلف صباح احمد حيدر16501621511041031
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0051.33للبنين حلب اعداديةادبيعبيد حسن حيدر ليث1651262021013137

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0052.67للبنين االمين اعداديةاحيائيوفيق خضر الدين عالء ابراهيم16523121411003002

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0051.33للبنات بلد اعداديةاحيائيلفتة علي نبيل الهدى نور16531821422017153

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0055.17للبنين العمارة اعداديةتطبيقيملك الحسين عبد محمد حيدر1654282051006051

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0052.83الخارجيونتطبيقيطلب عبد جبار سجاد16551421518001122

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة556.0092.67للبنات االهلية الجواهري ثانويةاحيائيبدر محسن واثق زهراء16561621424024054

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة551.0091.83للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائياحمد الدين عز احمد بتول16572321424006033

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة547.0091.17للبنات الخنساء اعداديةاحيائيالعباس عبد باقر محمد رياض آبرار16581621422054001

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة547.0091.17للبنات البسمة اعداديةاحيائيغزاوي شاكر محمود وفاء16591621422080078

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة546.0091.00للبنات البسمة اعداديةاحيائيلطيف احمد محمد حوراء16601621422080028

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة545.0090.83للبنات الماجدات ثانويةاحيائيعليخ طاهر الكاظم عبد مروة16611621422037039

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة541.0090.17للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيكايد فرج محمود فاطمه16621621424072227

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة541.0090.17للبنات االهلية الزهراء نور ثانويةاحيائيعلي االحد عبد حيدر حنين16632621424008010

 الطبية والنباتات االنسجة زراعة تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة453.0075.50للبنين االسكندرية اعداديةاحيائينوري عبود رباح عبود16642321411001041

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة452.0075.33للبنات الخالصة اعداديةتطبيقيعبود سامي مؤيد تبارك16651621522064014

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة451.0075.17للبنين االهلية البهاء ثانويةتطبيقيطعمه اسحاق الحسين عبد منتظر16661621513113054

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة450.0075.00للبنين الخليل ابراهيم اعداديةتطبيقيحبيب طالب سجاد علي16671621511035088

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة499.0083.17للبنات الخالصة اعداديةاحيائيجاسم االمام عبد ضياء امنه16681621422064009

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة449.0074.83للبنات الجامعة ثانويةتطبيقيمحمد الحسين عبد ياسين هدى16691621522006017

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة444.0074.00للبنين الرضوان اعداديةتطبيقيعلي مجيد أحمد علي16701621511043114

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة434.0072.33للبنات المعقل اعداديةتطبيقيموسى شهيد علي شهد16711621522014038

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة434.0072.33للبنات نفيسة السيدة اعداديةتطبيقيسالم محمد منير نبأ16721621522094048

والبتروكيميائية الكيميائية التقنيات قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة485.0080.83للبنات االهلية االرتقاء ثانويةاحيائيعوده طوينه مرتضى فاطمه16731621424028044

والبتروكيميائية الكيميائية التقنيات قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة485.0080.83للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيموسى صالح علي هبه16741621424072312

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة450.0075.00للبنات االهلية الرسول آل ثانويةاحيائيعبادي عودة هادي مريم16751621424002049

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة448.0074.67للبنات االهلية موطني ثانويةاحيائييوسف الواحد عبد هاشم رقية16761621424066018

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة437.0072.83للبنات االهلية الشيباني ثانويةاحيائيداخل مجيد غالب رباب16772221424013001

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة432.0072.00للبنات الوحدة اعداديةاحيائيجعفر علي محمد فاطمه16782221422036075

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة365.0060.83للبنات الهدى بنت اعداديةتطبيقيالرضا عبد الكاظم عبد جواد زهراء16792821522005016

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة356.0059.33للبنات الخالصة اعداديةتطبيقيبرغال ثاني ياسين زينب16801621522064039

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة350.0058.33للبنين حيان بن جابر ثانويةتطبيقيعبد عمار علي عمار16812821511022037

الكهروميكانيكية التقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة470.0078.33للبنين االندلس اعداديةاحيائيكريم جوده قيس مصطفى محمد16822821411008048

الكهروميكانيكية التقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة363.0060.50للبنات الخالصة اعداديةاحيائيحمادي علي صادق محمد ضحى16831621422064095
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البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة386.0064.33للبنين االهلية االوحد ثانويةتطبيقيياسر نعمة عماد علي16841621513117018

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة352.0058.67للبنين الرضوان اعداديةادبيثامر الرضا عبد محمد كرار16851621211043071

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة556.0092.67للبنات نفيسة السيدة اعداديةاحيائيمسافر احمد شهاب مريم16861621422094055

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة540.0090.00للبين االهلية المعرفة ثانويةاحيائيلعيوس غني حيدر علي16872221413060074

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة539.0089.83للبنات االهلية الصادق األمين ثانويةاحيائيعبد أوحيد دحام زهراء16881621424057016

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة538.0089.67للبنات الجامعة ثانويةاحيائيداود باقر جعفر هاجر16891621422006028

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة537.0089.50للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةاحيائيحسين السيد عبد حسين الهدى بنت16901621424008006

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة536.0089.33للبنات العربي المشرق ثانويةاحيائيخريبط حافظ عالء زينب16911621422002013

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة536.0089.33للبنات العرب شط اعداديةاحيائيوطن جميل لؤي سجى16921621422051088

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة534.0089.00للبنات المقدسة كربالء اعداديةاحيائيهادي كاظم فاضل ايات16931621422009006

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة531.0088.50للبنات الخيرات ثانويةاحيائيالمحسن عبد جبار ثاقب زينب16941621422010021

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة528.0088.00للبنات المرفأ ثانويةاحيائيحبيب طالب سجاد هبه16951621422039053

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة520.0086.67للبنين اليرموك اعداديةاحيائيالرزاق عبد محمد عواد سجاد16962221411005034

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة538.0089.67للبنات العمارة اعداديةاحيائيعوده ثجيل كاظم أيه16972821422009004

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة499.0083.17للبنات الزوراء اعداديةاحيائيحسين مطر كريم ايات16982821422020003

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة536.0089.33للبنين التفوق اعداديةاحيائيحربي كاظم فريد حيدر16992221411062076

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة527.0087.83للبنات السوق اعداديةاحيائيهاشم غانم كاظم جنه17002221422077050

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة522.0087.00للبنين الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيمزعل كامل عزيز باقر محمد17012221411012206

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة502.0083.67للبنات الفاطميات ثانويةاحيائيحسن شاكر حسين بنين17022221422023008

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة502.0083.67للبنات االهلية الذهبية السنابل ثانويةاحيائيجاسم حسن غانم سراء17032221424020082

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة501.0083.50للبنات االهلية بغداد ثانويةاحيائيعفات داجي صباح ايات17042221424030012

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة399.0066.50للبنين السبطين اعداديةتطبيقيزاجي مجيد يونس باقر محمد17051621511016106

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة425.0070.83للبنات المسائية الشطرة ثانويةاحيائيكريم االله عبد هيثم فاطمه17062221426001108

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة311.0051.83المختلطة الندوة دار ثانويةاحيائيهبهوب جبل رزاق عبدهللا17072221417015020

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة350.2458.37للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةتطبيقيصالح الخالق عبد مجاهد الخالق عبد17081621511068023

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة332.0055.33للبنات المآثر ثانويةاحيائيماهود دريول علي زينب17091621422100024

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة315.0052.50للبنين االهلية االلباب ثانويةادبيمحمد الحسين عبد ياسين حسن1710162021123008

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة341.0056.83للبنين االهلية المستقبل ثانويةتطبيقياسحق عمار محمود اواب17112821513005002
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