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الطب كلية/بغداد جامعة612.84102.14للمتميزات الكوثر ثانويةاحيائيمحمود طه منقذ رانيه11221422028030

الطب كلية/بغداد جامعة611.00101.83للمتميزات االعتزاز ثانويةاحيائيمحمد الدين نور كريم ايه21321422043020

الطب كلية/بغداد جامعة610.84101.81للمتميزات الكوثر ثانويةاحيائيمحمود طه منقذ مينه31221422028107

الطب كلية/بغداد جامعة610.44101.74المتميزات ثانويةاحيائيصالح جليل فالء زهراء41121422047034

الطب كلية/بغداد جامعة610.28101.71للبنين الجواهري ثانويةاحيائيحسين الخالق عبد هيثم عمار52121411020030

الطب كلية/بغداد جامعة609.60101.60المتميزات ثانويةاحيائياحمد شهاب احمد يسر61121422047086

الطب كلية/بغداد جامعة609.60101.60للبنين الجواهري ثانويةاحيائيحسن هللا عبد عباس حسين72121411020013

الطب كلية/بغداد جامعة609.12101.52للمتميزات الحرية ثانويةاحيائيحمد طه احمد ضحى82121422007027

الطب كلية/بغداد جامعة606.00101.00المتميزات ثانويةاحيائيحسون محمد باسم رولى91321422032038

الطب كلية/بغداد جامعة606.00101.00للمتميزات االمل ثانويةاحيائيجواد الرزاق عبد علي هند101321422049096

الطب كلية/بغداد جامعة605.68100.95للمتميزين السالم ثانويةاحيائيصادق كاظم الكريم عبد ياسر111121411010097

الطب كلية/بغداد جامعة605.60100.93زيونة-  بغداد كلية ثانويةاحيائيمظهور غايب مروان العزيز عبد121421411008051

الطب كلية/بغداد جامعة605.00100.83للبنات الخنساء ثانويةاحيائياحمد جليل عامر دانيه132121422028011

الطب كلية/بغداد جامعة604.68100.78للمتميزات االعتزاز ثانويةاحيائيعلي اياد سنان بسمه141321422043023

الطب كلية/بغداد جامعة604.00100.67للبنات العراقية اعداديةاحيائيسعيد محمد حميد سعد سلسبيل152121422049142

الطب كلية/بغداد جامعة603.36100.56المتميزات ثانويةاحيائيلعيبي جبار احمد زينب162821422029022

الطب كلية/بغداد جامعة603.00100.50للبنين الجواهري ثانويةاحيائيالخالق عبد رشاد مناضل مرتضى172121411020044

الطب كلية/بغداد جامعة603.00100.50للبنات االخيلية ليلى ثانويةاحيائيسبع محمد سمير زهراء182121422044040

الطب كلية/بغداد جامعة603.00100.50للبنين االهلية العلوم شمس ثانويةاحيائيجوده مانع سعيد باقر محمد192221413006168

الطب كلية/بغداد جامعة602.00100.33للبنات ابيها ام ثانويةاحيائيمنفي مزعل رياض زهراء201521422019009

الطب كلية/بغداد جامعة601.72100.29زيونة-  بغداد كلية ثانويةاحيائياسماعيل علي محمد رضوان احمد211421411008007

الطب كلية/بغداد جامعة601.28100.21للمتميزات الحرية ثانويةاحيائيحسين الصاحب عبد فراس طيبه222121422007029

الطب كلية/بغداد جامعة601.16100.19المتميزات ثانويةاحيائيهللا عبد نجم حسن اريج231421422027006

الطب كلية/بغداد جامعة601.00100.17للبنات العروبة اعداديةاحيائينور عبد حمزه فؤاد زهراء242421422047113

الطب كلية/بغداد جامعة600.12100.02للمتميزين الصدرين ثانويةاحيائيزغير هاشم كريم علي251521411012055

الطب كلية/بغداد جامعة600.00100.00للبنات بغداد اعداديةاحيائيعبيد فاضل هيثم رند261321422001103

الطب كلية/بغداد جامعة599.6899.95زيونة-  بغداد كلية ثانويةاحيائياسماعيل علي محمد رضوان علي271421411008064

الطب كلية/بغداد جامعة599.6099.93زيونة-  بغداد كلية ثانويةاحيائيهللا عبد نجم حسين عباس281421411008048

الطب كلية/بغداد جامعة599.0099.83للبنين الخصم اعداديةاحيائيعمر احمد علي محمد291821411015109

الطب كلية/بغداد جامعة598.6899.78للبنين المنصور اعداديةاحيائيكاظم عدنان باسم هشام301021411026253

الطب كلية/بغداد جامعة598.6099.77الخضراء-المتميزين ثانويةاحيائيحسون سلمان فاضل محمد311021411002090

الطب كلية/بغداد جامعة598.0899.68الخضراء-  المتميزات ثانويةاحيائيمحمود رشيد هادي دعاء321021422018051
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الطب كلية/بغداد جامعة598.0099.67للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاحيائيجاسم نصيف ظافر هبة331121424015027

الطب كلية/بغداد جامعة598.0099.67للبنات العراقية اعداديةاحيائيمحمد خضر رياض زينب342121422049117

الطب كلية/بغداد جامعة597.0099.50للبنين المنصور اعداديةاحيائيالغني عبد حسن سرمد محمد351021411026202

الطب كلية/بغداد جامعة597.0099.50للبنات الرسالة اعداديةاحيائيحمود مطلك عبد احمد ياسمين361021422033197

الطب كلية/بغداد جامعة597.0099.50للبنين جلوالء اعداديةاحيائيخلف احمد حسين يوسف372121411009314

الطب كلية/بغداد جامعة596.0099.33للبنات دجلة ثانويةاحيائيمطلك عباس صباح نادين381421422014093

الكندي طب كلية/بغداد جامعة596.0099.33للبنات تموز 14 ثانويةاحيائيخان باوه ميرخان حمزه تبارك391421422007008

الكندي طب كلية/بغداد جامعة595.5299.25للبنين بغداد كلية ثانويةاحيائيالجبار عبد كريم خالد احمد401321411019013

الكندي طب كلية/بغداد جامعة595.0099.17للبنات ايمن ام اعداديةاحيائيكوجك رمضان ميثم ساره411421422057115

الكندي طب كلية/بغداد جامعة595.0099.17للبنات قاسم الكريم عبد الزعيم اعداديةاحيائيعيدان راضي نبيل سجى422621422037062

الكندي طب كلية/بغداد جامعة594.4899.08للبنين بغداد كلية ثانويةاحيائيسعيد صالح محمد عصام الرحمن عبد431321411019086

الكندي طب كلية/بغداد جامعة594.0099.00للبنات هند اعداديةاحيائيعباس صبيح صالح ريم441121422020030

الكندي طب كلية/بغداد جامعة594.0099.00للبنين كنعان اعداديةاحيائيجميل علي حسين مقتدى452121411013154

الكندي طب كلية/بغداد جامعة593.0098.83للبنات النبوة اعداديةاحيائيموسى سليم هاشم نور462121422055137

الكندي طب كلية/بغداد جامعة592.0098.67للبنات اليمامة زرقاء اعداديةاحيائيمنصور علي تركي نسرين471421422003095

الكندي طب كلية/بغداد جامعة592.0098.67للبنات التاميم ثانويةاحيائيمتعب احمد خالد جميله482121422022010

الكندي طب كلية/بغداد جامعة591.2898.55للبنين بغداد كلية ثانويةاحيائيعلي حسن حسن محمد عامر الحكيم عبد491321411019082

الكندي طب كلية/بغداد جامعة591.0898.51المتميزات ثانويةاحيائيشريف قصي لؤي لينه501321422032087

الكندي طب كلية/بغداد جامعة591.0098.50للبنات االهلية المكارم ثانويةاحيائيعالوي محمد عادل فاطمه511421424010023

الكندي طب كلية/بغداد جامعة591.0098.50للبنات االهلية بغداد متفوقات ثانويةاحيائيرحيمه حسن محمد قنوت521421424019027

الكندي طب كلية/بغداد جامعة591.0098.50للبنين الناصر عبد جمال اعداديةاحيائيأحمد هللا عبد مقداد مصطفى532121411010099

االسنان طب كلية/بغداد جامعة594.0099.00للبنات الحرية اعداديةاحيائيحسين احمد محمد رقيه541221422026084

االسنان طب كلية/بغداد جامعة587.0097.83للبنات المسرة ثانويةاحيائيعيسى حمادي هاشم زهراء551521422002044

االسنان طب كلية/بغداد جامعة583.0097.17للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاحيائيعلي عبد اياد مريم561021422027088

االسنان طب كلية/بغداد جامعة583.0097.17للبنات العربي الخليج ثانويةاحيائيعلي محمد طالل فردوس571421422058031

االسنان طب كلية/بغداد جامعة578.0096.33للبنات الفضيلة اعداديةاحيائيجبر جبار محمد طيبه581521422005081

االسنان طب كلية/بغداد جامعة574.0095.67للبنات العربية الثورة اعداديةاحيائيمحمد حميد بشير انمار591321422017018

االسنان طب كلية/بغداد جامعة574.0095.67للبنات المركزية اإلعداديةاحيائيمحمد كشكول خلف مريم601421422063080

االسنان طب كلية/بغداد جامعة573.0095.50للبنات الفردوس ثانويةاحيائياحمد شهاب فالح عال611021422008091

االسنان طب كلية/بغداد جامعة573.0095.50للبنين الفارابي اعداديةاحيائيعلي فؤاد صفاء فؤاد621121411002035

االسنان طب كلية/بغداد جامعة573.0095.50للبنين مسلمة بن محمد ثانويةاحيائيحسين شياع سعد حسين631121411034024

االسنان طب كلية/بغداد جامعة572.0095.33للبنات الجمهورية اعداديةاحيائيكاظم حمد محمود اطوار641121422009007
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االسنان طب كلية/بغداد جامعة571.0095.17للبنات الفاروق اعداديةاحيائيهالل علي فاضل نبأ651021422037076

االسنان طب كلية/بغداد جامعة571.0095.17للبنات الشيماء اعداديةاحيائيزبون زامل محمد زينب661221422017094

االسنان طب كلية/بغداد جامعة569.2494.87للمتميزات االمل ثانويةاحيائيالباقي عبد الكريم عبد رعد فاطمه671321422049068

االسنان طب كلية/بغداد جامعة569.0094.83للبنات النصر اعداديةاحيائيمريوش كاظم جهاد آيه681221422031003

الصيدلة كلية/بغداد جامعة582.0097.00للبنات اجنادين اعداديةاحيائيمحمد قاسم محمد نور691021422038121

الصيدلة كلية/بغداد جامعة579.0096.50للبنين الكندي اعداديةاحيائيحسن حيدر علي هللا عبد701021411019063

الصيدلة كلية/بغداد جامعة578.0096.33الشيعي الوقف- للبنات البنين ام ثانويةاحيائيسعيد ابراهيم خالد سما711221422030009

الصيدلة كلية/بغداد جامعة575.0095.83للبنات النجاة اعداديةاحيائيعيسى حامد مصطفى زهراء721521422003069

الصيدلة كلية/بغداد جامعة573.0095.50للبنات االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيعبود نوري صباح الهدى نور732021424005087

الصيدلة كلية/بغداد جامعة570.0095.00للبنات المآثر اعداديةاحيائيبهيدل عيسى قيصر نهى741521422011208

الصيدلة كلية/بغداد جامعة568.0094.67للبنات حبيبة ام اعداديةاحيائيولي محمد رافد دانيه752121422032068

الصيدلة كلية/بغداد جامعة566.0094.33للبنات االنتصار اعداديةاحيائيخلف عباس الخالق عبد ضحى761321422015071

الصيدلة كلية/بغداد جامعة566.0094.33للبنات الصديقة ثانويةاحيائيصالح راشد اسماعيل مريم772121422088029

الصيدلة كلية/بغداد جامعة564.0094.00للبنين العلمية الروابي اعداديةاحيائيهللا عبد حسن ثامر حسن781121411025040

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة571.0095.17للبنات بغداد اعداديةتطبيقياحمد فؤاد عصام مريم791321522001052

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة570.0095.00للبنات المقدادية اعداديةتطبيقيمجيد حميد هيثم رسل802121522050013

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة568.8894.81للبنين المنصور اعداديةتطبيقيمحمد سلمان محمد الرحمن عبد811021511026056

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة523.0087.17للبنين العلمية المعارف اعداديةتطبيقيجبار عزيز نايف عمار821121511005060

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة518.0086.33للبنين العلمية المعارف اعداديةتطبيقيجسام خلف زيدان أحمد831121511005001

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة515.0085.83للبنين الجمهورية إعداديةتطبيقيحديد جياد قاسم عمر841421511014097

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة512.0085.33للبنين االنصار اعداديةتطبيقيخضير كوكز رحيم حسن851321511003015

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة509.0084.83للبنين الفارابي اعداديةتطبيقيحبيب حميد عباس عقيل861121511002033

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة508.0084.67المختلطة النظامية ثانويةتطبيقيحسن فليح ابراهيم منتظر872121517011017

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة505.0084.17للبنين الخضراء اعداديةتطبيقيعلي تركي حميد حمزه881021511013043

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة503.0083.83للبنين السياب اعداديةتطبيقيعبد عدنان قصي احمد891321511028009

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة482.0080.33للبنات االخالص اعداديةتطبيقيمرعي هللا عبد حميد شفاء901121522046024

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة474.0079.00للبنين الحكمة دار اعداديةتطبيقيمعله كاظم حارث علي911421511025040

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة474.0079.00للبنات الغربي علي ثانويةتطبيقيداود عجيل كاظم فاطمه922821522015032

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة462.0077.00للبنات العذراء مريم اعداديةتطبيقيشيبان حماد الرزاق عبد الزهراء931121522014004

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة554.0092.33للبنين سعد بني اعداديةاحيائيسلومي محيسن سعد سيف942121411008069

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة550.0091.67للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةاحيائيكريم صالح عباس حسيني951521411011054

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة520.0086.67للبنين العلميه روح بن الحسين ثانويةتطبيقيعباس عبيد عباس نذير961121511049148
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واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة517.0086.17سكاريا-  تركيا في  االهلية الحياة مدرسةتطبيقيمجيد الرضا عبد ثائر مريم973021527023001

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة632.0090.33كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةتطبيقيفرج محمد جاسم اسيا982021522093001

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة530.0088.33للبنين المحسن ثانويةاحيائيمحمد حميد زاهر محمد992121411080037

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة518.0086.33للبنات المسائية االصمعي ثانويةاحيائيفاضل مؤيد باسم فاطمه1001321426001056

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة514.0085.67للبنين القائم اعداديةاحيائيعطية حردان محمد عثمان1011921411023058

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة472.0078.67للبنين السجاد اعداديةتطبيقيياس طه سعد اسماعيل1022321511027006

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة555.0092.50للبنين السياب اعداديةاحيائيجبار ساجت محمد حيدر1031321411028031

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة555.0092.50للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةتطبيقيعبد نجم اياد عثمان1041321511023022

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة538.0089.67للبنات العلمية المحمودية اعداديةاحيائيحسين عباس خضير مريم1051121422021118

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة535.0089.17للبنات الزهور اعداديةاحيائيحسن علي محمد نورهان1061421422016091

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة527.0087.83للبنين اليمن اعداديةتطبيقيمطر غازي انيس الرحمن عبد1071021511016036

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة415.0069.17للبنين التمار ميثم اعداديةتطبيقيناصر هللا عبد حسن هللا عبد1082121511024009

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة414.0069.00للبنين اليمن اعداديةتطبيقيعلي حسن عمار محمد1091021511016082

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة409.0068.17للبنين الصدرين اعداديةتطبيقيموسى كريم علي محمد1101221511007137

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة404.0067.33للبنين العامرية اعداديةتطبيقيالرحمن عبد محمد حسنين هارون1111021511020277

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة400.0066.67للبنين المنصور اعداديةتطبيقيعلي اسماعيل حقي محمد1121021511026112

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة400.0066.67للبنات البتول اعداديةتطبيقيجمعة داود سلمان سجى1131121522013028

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة437.0072.83للبنات العلم باب ثانويةتطبيقيمحمود شكر اياد زينب1141221522040004

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة427.0071.17للبنين سينا ابن اعداديةتطبيقيالمنعم عبد العليم عبد عمار مرتضى1151121511016041

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة553.0092.17للبنات الموعظة ثانويةاحيائيعلي خزعل برهان مريم1162021422049042

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة527.2087.87للمتميزين المصطفى ثانويةاحيائيجاسم ياسين سعد انس1171121411042010

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة525.2887.55للبنين بغداد كلية ثانويةاحيائيالرحمن عبد هاشم طه هللا عبد1181321411019107

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة476.0079.33للبنين العلمية دمشق اعداديةتطبيقيرشيد منير نبيل جبرائيل1191121511020036

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة461.0076.83للبنين الداودي اعداديةتطبيقيعلي عادل فراس ابراهيم1201021511029002

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة578.0096.33للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةتطبيقيهللا عبد خالد محمد احمد1212021511005008

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة560.0093.33للبنين المعارف اعداديةاحيائيداود برهان محمد عمر1222121411005102

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة543.4090.57للمتميزين القيروان ثانويةاحيائييوسف غضبان قيس الرحمن عبد1231321411032036

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة543.0090.50للبنين طالب ابي بن علي اعداديةاحيائيعباس طلعت علي حسين1242121411014044

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة592.0098.67للمتفوقات المنهل ثانويةتطبيقيسعد راضي حسن ريم1251121522048017

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة584.0097.33للبنات عائشة اعداديةتطبيقيجبر حسوني ثامر زهراء1261121522023019

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة577.0096.17للبنين سومر ثانويةتطبيقيسالم حسين محمد حسين1271221511035007

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة573.0095.50للبنين هيت اعداديةتطبيقيفهد هللا عبد حامد محمد1281921511025068
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النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة568.0094.67للبنين الدولة سيف ثانويةتطبيقيمحمد عزاوي مصطفى االمين1291221511002006

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة532.0088.67للبنين االمين اعداديةاحيائيخضير محمود خالد الحكيم عبد1301021411018015

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة591.0098.50للبنات الروافد اعداديةتطبيقيخميس اسماعيل المجيد عبد لينا1311921522062035

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة556.0092.67للبنات(ع) الهادي علي االمام  ثانويةاحيائياحمد سعدون ليث ديار1321821422087009

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة555.0092.50للبنات العذراء مريم اعداديةاحيائيسويدان القادر عبد محمد آمنه1331121422014001

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة555.0092.50للبنات العراقية اعداديةاحيائيسعيد محمد حميد سعد الزهراء1342121422049010

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة553.0092.17للبنين االمين البلد اعداديةاحيائيزكي محمد فراس ايمن1351121411031005

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة485.0080.83للبنات القرى ام اعداديةتطبيقيمحمد حسين ثامر زينب1361421522015037

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة478.0079.67للبنين السويس اعداديةتطبيقيقاسم محمد هاشم مصطفى1371321511006084

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة466.0077.67للبنين الفراهيدي اعداديةتطبيقيعلي جليل نزار انس1381321511015014

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة464.0077.33للمتميزات الحريري ثانويةتطبيقييحيى ثامر مازن رانية1391321522039014

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة553.0092.17المختلطة القدوة ثانويةاحيائياحمد هاشم عقبة طيبه1401021427010010

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة552.0092.00للبنات االسالم رسالة اعداديةاحيائيعبد علي وهب تبارك1412121422047026

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة518.0086.33للبنات العذراء مريم اعداديةتطبيقيزاير عبد احمد مروه1421521522014039

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة510.0085.00للبنات الفكر اعداديةاحيائيفرحان ناجي رياض انصاف1431521422016007

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة449.0074.83للبنين األهلية الصفوة ثانويةتطبيقيشلش الزهره عبد عماد الحسين ارض1441421513002002

العلوم كلية/بغداد جامعة541.0090.17للبنات العلم نور ثانويةاحيائيجاسم طه ضياء ايه1451121422052003

العلوم كلية/بغداد جامعة539.0089.83للبنات العلمية النهضة ثانويةاحيائيعبد محمد سعد روان1461121422008048

العلوم كلية/بغداد جامعة536.0089.33للبنات اليمامة زرقاء اعداديةتطبيقيمطر حامد تحسين شهد1471421522003016

العلوم كلية/بغداد جامعة536.0089.33للبنات العذراء مريم اعداديةاحيائيعلي هاشم حبيب كوثر1481521422014244

العلوم كلية/بغداد جامعة529.0088.17للبنات اجنادين اعداديةاحيائييونس ابراهيم صفاء سجى1491021422038064

العلوم كلية/بغداد جامعة529.0088.17للبنات الرافدين ثانويةاحيائيلطيف احمد شهاب شهد1501321422019019

العلوم كلية/بغداد جامعة527.0087.83للبنات االهلية حديد زها أجيال ثانويةاحيائيمطلك محمود علي دنيا1511421424020009

العلوم كلية/بغداد جامعة523.0087.17للبنات الزهور ثانويةاحيائيعباس هللا عبد علي رانيه1521121422019009

العلوم كلية/بغداد جامعة520.0086.67للبنات الصواري ذات ثانويةاحيائيصالح حبيب مهدي روز1531421422028029

العلوم كلية/بغداد جامعة517.0086.17للبنات االنفال ثانويةاحيائيعلوان احمد محمد مروة1541021422019103

العلوم كلية/بغداد جامعة517.0086.17للبنات الخضراء الروابي ثانويةاحيائيهللا عبد فاضل لؤي افنان1551221422020002

العلوم كلية/بغداد جامعة515.0085.83للبنات التسامح اعداديةاحيائيحسين طاهر وصفي جيهان1561421422012029

العلوم كلية/بغداد جامعة515.0085.83للبنين المعارف اعداديةاحيائيامين ثامر ثائر احمد1572121411005004

العلوم كلية/بغداد جامعة514.0085.67للبنات الخنساء ثانويةاحيائيهندي محمود سنان عائشة1581421422040046

العلوم كلية/بغداد جامعة512.0085.33للبنات العقيدة ثانويةتطبيقيسكران احمد عطية ورود1591121522015051

العلوم كلية/بغداد جامعة511.0085.17للبنين الفلق اعداديةاحيائيشير احمد حامد الدين عز1602121411022068
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العلوم كلية/بغداد جامعة510.0085.00للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاحيائيسعد المحسن عبد طالب فاطمه1611021422024024

العلوم كلية/بغداد جامعة510.0085.00للبنات العربية الثورة اعداديةاحيائيلفته مردي احمد شهد1621321422017106

العلوم كلية/بغداد جامعة510.0085.00للبنين االهلية الغدير ثانويةاحيائيجبر مكطوف كوتي ماجد1632221413031041

العلوم كلية/بغداد جامعة509.0084.83للبنات الكرامة اعداديةاحيائيالحسن عبد والي احمد نبأ1641421422044188

العلوم كلية/بغداد جامعة509.0084.83للبنات الناصرة اعداديةاحيائياحمد كمر هيثم فاطمة1651421422056090

العلوم كلية/بغداد جامعة508.0084.67للبنات اليمامة زرقاء اعداديةاحيائيزوين علي حسين رفل1661421422003038

العلوم كلية/بغداد جامعة507.0084.50للبنين المصطفى اعداديةاحيائيشهاب كامل طالب سعد1671021411017024

العلوم كلية/بغداد جامعة507.0084.50للبنات البصرة اعداديةاحيائيعثمان حكيم رائد ميس1681121422043067

العلوم كلية/بغداد جامعة507.0084.50للبنات العقيدة ثانويةاحيائيمحمد الرزاق عبد فراس الهدى نور1691421422036063

العلوم كلية/بغداد جامعة504.2884.05للبنين المنصور اعداديةاحيائيجاسم حسين مهند مصطفى1701021411026240

العلوم كلية/بغداد جامعة504.1284.02الخضراء-  المتميزات ثانويةاحيائياحمد ياسين عماد زهراء1711021422018067

العلوم كلية/بغداد جامعة503.0083.83للبنات المسائية االصمعي ثانويةاحيائيغضبان عباس فاضل العذراء مريم1721321426001088

العلوم كلية/بغداد جامعة503.0083.83للبنات االسلمية ثويبة اعداديةاحيائيمحمد احمد نصر شيماء1732121422009125

العلوم كلية/بغداد جامعة501.0083.50للبنات اليمامة زرقاء اعداديةاحيائيداود غفوري رائد هاجر1741421422003105

العلوم كلية/بغداد جامعة501.0083.50للبنين الرميله اعداديةاحيائيجميل حازم محمود فاروق1751921411003066

العلوم كلية/بغداد جامعة499.0083.17للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاحيائيحمود حميد اسعد رؤى1761021422027028

العلوم كلية/بغداد جامعة499.0083.17للبنات الرسالة اعداديةاحيائيسعيد رسول باسم الزهراء فاطمة1771021422033124

العلوم كلية/بغداد جامعة499.0083.17للبنين الفارابي اعداديةاحيائيمطر طالب اركان طالب1781121411002022

العلوم كلية/بغداد جامعة499.0083.17للبنات االهلية االقصى ثانويةاحيائيسرحان عبد حامد اسراء1791121424006001

العلوم كلية/بغداد جامعة498.0083.00للبنات جرير اعداديةاحيائيمحمد كاظم علي جيهان1801221422008010

العلوم كلية/بغداد جامعة497.0082.83للبنين الغزالية اعداديةاحيائيالرزاق عبد فاضل رعد فاضل1811021411008038

العلوم كلية/بغداد جامعة496.0082.67للبنات الفردوس اعداديةاحيائيدخان عباس محسن افراح1821321422040013

العلوم كلية/بغداد جامعة495.0082.50للبنات االيالف ثانويةاحيائيعلي هللا عبد نجم طيبة1831021422022020

العلوم كلية/بغداد جامعة494.0082.33للبنات االهلية الريحاني ثانويةاحيائيجواد الرزاق عبد الوهاب عبد زهراء1841421424017031

العلوم كلية/بغداد جامعة494.0082.33للبنات النموذجية الحريري اعداديةاحيائيمحمود نوري صباح شروق1851921422057079

العلوم كلية/بغداد جامعة493.0082.17للبنات اجنادين اعداديةاحيائيمحمد الرحمن عبد طالل دينا1861021422038037

العلوم كلية/بغداد جامعة492.9282.15للبنات بغداد كلية ثانويةاحيائيحسين فاضل عباس يقين1871421422055059

العلوم كلية/بغداد جامعة492.0082.00للبنات حنين ثانويةاحيائيرديف جبار الستار عبد رفل1881321422028022

العلوم كلية/بغداد جامعة491.0081.83للبنات حطين ثانويةاحيائيعجاج الستار عبد علي عذراء1891021422004025

العلوم كلية/بغداد جامعة491.0081.83للبنين السيدية اعداديةاحيائيناهي جودر كاظم احمد1901121411004011

العلوم كلية/بغداد جامعة490.0081.67للبنات الفردوس ثانويةاحيائيزغب عليوي حسن اسراء1911021422008006

العلوم كلية/بغداد جامعة489.0081.50للبنات ايمن ام اعداديةاحيائيحسن عباس علي فرح1921421422057160
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العلوم كلية/بغداد جامعة485.0080.83للبنات المأمون ثانويةاحيائيخضير ياسين طالب روز1931021422034027

العلوم كلية/بغداد جامعة485.0080.83للبنات سومر ثانويةاحيائيحميد مجيد فاضل زهراء1941421422008061

العلوم كلية/بغداد جامعة485.0080.83للبنات الهدى اعدايةاحيائيصادق عزيز صادق اية1951421422013003

العلوم كلية/بغداد جامعة484.0080.67للمتفوقات تبوك ثانويةاحيائيشاكر صداع قتيبة الرا1961121422037033

العلوم كلية/بغداد جامعة484.0080.67للبنات البتول اعداديةتطبيقيياسين فاضل ياسين ساهره1971121522013027

العلوم كلية/بغداد جامعة483.0080.50المختلطة الزخرف ثانويةاحيائيحمادي علي شاكر حنين1981021427003003

العلوم كلية/بغداد جامعة482.0080.33للبنات االنفال ثانويةاحيائيعبد احمد هيثم منار1991021422019119

العلوم كلية/بغداد جامعة481.0080.17للبنات الزهور اعداديةاحيائياسحاق محمد صبري فاطمه2001221422024138

العلوم كلية/بغداد جامعة480.0080.00للبنات االنفال ثانويةاحيائيالواحد عبد فاروق سالم مينا2011021422019122

العلوم كلية/بغداد جامعة478.0079.67للبنين حديثة اعداديةاحيائيمحمد محل شجاع عوف2021921411019056

العلوم كلية/بغداد جامعة477.0079.50للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيمحسن اسماعيل حقي داليا2031121422017053

العلوم كلية/بغداد جامعة468.0078.00للبنات عنه منارة ثانويةتطبيقيهللا عبد جمعه عثمان رقيه2041921522110007

العلوم كلية/بغداد جامعة460.0076.67للبنات االهلية األزل ثانويةتطبيقيجسام فؤاد علي ايه2051221524007002

العلوم كلية/بغداد جامعة456.0076.00للبنين الفارابي اعداديةتطبيقيتالي حاجم سليم حسين2061121511002012

العلوم كلية/بغداد جامعة451.0075.17للبنات الزهور ثانويةتطبيقياسماعيل مخيلف محمود عذراء2071121522019018

العلوم كلية/بغداد جامعة448.0074.67للبنات الفردوس اعداديةتطبيقيراضي لفته باسم بنين2081321522040014

العلوم كلية/بغداد جامعة442.0073.67للبنات البطولة اعداديةتطبيقيمحمد قاسم مقداد مها2091021522028064

العلوم كلية/بغداد جامعة441.0073.50للبنات االنفال ثانويةتطبيقيحسين محمد فائق ملك2101021522019035

العلوم كلية/بغداد جامعة439.0073.17للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةتطبيقيحسون الكريم عبد جميل مؤمل2111521511005168

العلوم كلية/بغداد جامعة422.0070.33للبنات الزهور اعداديةتطبيقيعباس تقي ميثم تقى212122052105009

العلوم كلية/بغداد جامعة420.0070.00للبنات المؤمنين ام ثانويةتطبيقيمفتن علي كريم نورا2131221522011023

العلوم كلية/بغداد جامعة417.0069.50للبنات االنفال ثانويةتطبيقيمحمد داود غسان رنا2141021522019014

العلوم كلية/بغداد جامعة417.0069.50للبنات البطولة اعداديةتطبيقيياسين حسن صالح تبارك2151021522028016

العلوم كلية/بغداد جامعة413.0068.83للبنين االهلية التفوق شمس ثانويةتطبيقيمحمد محمود احمد مصطفى2161121513011007

العلوم كلية/بغداد جامعة412.0068.67للبنين السبطين اعداديةتطبيقيحريجة عاصي عمار ياسر2171221511022128

العلوم كلية/بغداد جامعة404.0067.33للبنات رفيدة اعداديةتطبيقيحنش محيسن فراس نبأ2181121522041057

العلوم كلية/بغداد جامعة401.0066.83للبنات الفاروق اعداديةتطبيقيسهيل الرحمن عبد المناف عبد الدين شمس2191021522037011

العلوم كلية/بغداد جامعة398.0066.33للبنات اغادير اعداديةتطبيقيصالح رسن محمد نور2201121522038041

العلوم كلية/بغداد جامعة398.0066.33للبنين الحكمة دار اعداديةتطبيقيمحمد حمزه قاسم جبار2211421511025014

العلوم كلية/بغداد جامعة393.0065.50للبنين الجواهري ثانويةتطبيقيحسن زيد عبد صادق محمد2221221511013046

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة466.8877.81للمتميزين المصطفى ثانويةاحيائياحمد خالد محمد صادق2231121411042025

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة440.0073.33للبنين العقاد اعداديةاحيائينعمه رحيم نعمه بارق2241221411028022
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الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة437.0072.83للبنات االصيل اعداديةاحيائيحسين علي ليث أيه2251121422005014

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة437.0072.83للبنات الكرامة اعداديةاحيائيابراهيم اسماعيل احمد ريم2261321422025034

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة499.0083.17للبنات الخمائل ثانويةاحيائيهللا عبد عاصي محمود رحاب2271921422014034

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة494.0082.33للبنات الجوهرة اعداديةاحيائيدليفي عبد رزاق اخالص2281421422065002

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة493.0082.17للبنات المسيب اعداديةاحيائيمنصور نعمه االمير عبد نور2292321422041202

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة476.0079.33للبنات نرجس السيدة اعداديةاحيائيعباس صالح مهدي هديل2301521422015148

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة465.0077.50للبنات النهار اعداديةاحيائيحماد جبر نظيف زينب2311121422056037

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة463.0077.17للبنات الكرامة اعداديةاحيائيسبهان سلمان اكرم غدير2321421422044136

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة459.0076.50للبنات االنوار اعداديهاحيائيحسن عبد هادي زهراء2331121422026027

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة455.0075.83للبنات االنفال ثانويةاحيائيمطر حسين فالح شيماء2341921422089106

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة452.0075.33للبنات العلمية لبابه ثانويةاحيائيعبد صبحي هيثم ضحى2351121422071031

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة470.0078.33للبنات وهران ثانويةاحيائيارجاب جابر مهند غيد2361121422049024

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة458.0076.33للبنات البراءة اعداديةاحيائيهادي احمد ميثم فاطمه2372121422004105

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة448.0074.67للبنات العلمية االمل اعداديةاحيائيسلمان نعمه محمد هبه2381121422006200

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة437.0072.83للبنات االنفال ثانويةاحيائيمحمود خلف حسين عذراء2391021422019082

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة429.0071.50للبنات النعيم اعداديةاحيائيخنجر جبار مرتضى رقيه2401421422009046

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة445.0074.17للبنات الفيحاء اعداديةاحيائيكاظم حسن محمد فاطمه2411521422008167

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة430.0071.67للبنات التعاون اعداديةاحيائيبريج جبار كاظم دعاء2421121422040045

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة396.0066.00للبنات اجنادين اعداديةتطبيقيظاهر ضاري مدحت زينب2431021522038021

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة376.0062.67للبنات االنتصار اعداديةتطبيقيالستار عبد الغفار عبد نبراس تقوى2441321522015009

القانون كلية/بغداد جامعة578.0096.33للبنات اليمامة زرقاء اعداديةادبيياسين محمد عصام فواكه2451421222003114

القانون كلية/بغداد جامعة550.0091.67للبنات االدبية المالئكة ثانويةادبيكاظم فاضل عباس عبير2461121222072030

القانون كلية/بغداد جامعة549.0091.50للبنات فدك اعداديةادبياحمد اسماعيل حقي ضمياء2471421222006061

القانون كلية/بغداد جامعة541.0090.17للبنات الرشيد ثانويةادبيعامر هللا عبد محمد زهراء2481321222020013

القانون كلية/بغداد جامعة540.0090.00للبنات المالئكة نازك اعداديةادبيشاتي جبار بعث زهراء2491321222014016

القانون كلية/بغداد جامعة537.0089.50للبنات التسامح اعداديةادبيعلي حسين ضياء نبأ2501421222012098

القانون كلية/بغداد جامعة533.0088.83للبنين العراقي اعداديةادبيحسن حميد رشيد حسن2511021211005015

القانون كلية/بغداد جامعة531.0088.50للبنات الكوثر ثانويةادبيفرحان دحام هيثم رحمه2521021222040011

القانون كلية/بغداد جامعة530.0088.33للبنات األدبية العقيلة اعداديةادبيكريم جاسم محمد رقيه2531121222062029

القانون كلية/بغداد جامعة529.0088.17للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةادبيحنين حسن علي التقي محمد2541521211017102

القانون كلية/بغداد جامعة528.0088.00للبنين التميمي عمرو بن المقداد ثانويةادبيخليل خلف حسين محمد2551221211041026

القانون كلية/بغداد جامعة527.0087.83للبنات الهدى زهرة ثانويةادبيالحسين عبد جبار ستار سهاد2561421222022035
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السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة499.0083.17للبنات دجلة اعداديةادبيالكاظم عبد طراد سالم فاطمه2572321222031041

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة483.0080.50للبنات عدن ثانويةادبيمهضوم شاطي رضا سجى2581121222033042

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة469.0078.17للبنين البلديات اعداديةادبيفليك جاسم عبد مقتدى2591421211034185

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة467.0077.83للبنين التاجي ثانويةادبيمحمود ابراهيم ثامر احمد2601221211010002

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة458.0076.33للبنات العامرية اعداديةادبيعلي عزاوي جمال اديان2611021222036001

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة446.0074.33للبنات المسائية االبرار ثانويةادبيعلوان رشيد المنعم عبد حوراء2621321226003006

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0072.83للبنات الهدى اعدايةادبيحميد جليل صائب فاطمه2631421222013036

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة427.0071.17للمتفوقات تبوك ثانويةادبيعلوان حسين صدام براء2641121222037005

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة424.0070.67للبنات يافا اعداديةادبيحسين حمزه طارق زهراء2651321222031053

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة423.0070.50للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةادبيحسون حسين مهدي دعاء2662121222043012

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة413.0068.83للبنين الجزيرة إعداديةتطبيقيحسين كاظم جواد حيدر2671421511016040

التمريض كلية/بغداد جامعة551.0091.83للبنات االهلية المجد ثانويةاحيائيفرحان الجبار عبد ثامر رحاب2681921424010049

التمريض كلية/بغداد جامعة548.0091.33للبنات االهلية المكارم ثانويةاحيائيصالح سعد وائل ملك2691421424010030

التمريض كلية/بغداد جامعة544.0090.67للبنات النبوة اعداديةاحيائيابراهيم ثاير عباس قمر2702121422055117

التمريض كلية/بغداد جامعة541.0090.17للبنات عشتار ثانويةاحيائيمحيبس حامد موفق سرور2711121422027034

التمريض كلية/بغداد جامعة541.0090.17للبنات العلمية المصطفى اعداديةاحيائيحسين اعنيد عدنان تبارك2721121422044019

التمريض كلية/بغداد جامعة541.0090.17للبنين االنصار اعداديةاحيائيعلوك عطيه عادل محمد2731321411003103

التمريض كلية/بغداد جامعة541.0090.17للبنين هيت اعداديةاحيائيمحيسن مخلف كريم محمد2741921411025060

التمريض كلية/بغداد جامعة541.0090.17المختلطة الباهلي مسلم بن قتيبة ثانويةاحيائيمعيل هادي مثنى هللا عبد2751921417011013

التمريض كلية/بغداد جامعة540.0090.00للبنات سلمة ام ثانويةاحيائيجياد عبيد سعد سيف صفا2761021422015028

التمريض كلية/بغداد جامعة540.0090.00للبنات القصواء ثانويةاحيائيحسين كسار احمد امنه2771221422051015

التمريض كلية/بغداد جامعة540.0090.00للبنات الصدر امنة اعداديةاحيائيصياح علي خالد منتهى2781421422059053

التمريض كلية/بغداد جامعة537.0089.50للبنين الداودي اعداديةاحيائيمحمد جاسم محمد هللا عبد2791021411029021

التمريض كلية/بغداد جامعة537.0089.50للبنات المالئكة نازك اعداديةاحيائيكامل دريعي يونس نبا2802121422001145

التمريض كلية/بغداد جامعة536.0089.33للبنات الفيحاء ثانويةاحيائيكاظم رسن ناظم سحر2811321422013011

التمريض كلية/بغداد جامعة536.0089.33للبنات المستقبل فتيات اعداديةاحيائيمتعب سعيد علي افراح2822121422011003

التمريض كلية/بغداد جامعة534.7689.13للبنات الفراقد ثانويةاحيائياحمد عبود رافد آيه2832121422058001

التمريض كلية/بغداد جامعة534.0089.00للبنات الخمائل ثانويةاحيائيجزاع فرحان ياسر نبأ2841921422014098

التمريض كلية/بغداد جامعة533.0088.83للبنات الرميلة اعداديةاحيائيلفته عطيه طالب رقيه2851521422004071

التمريض كلية/بغداد جامعة530.0088.33للبنات القائم اعداديةاحيائيحمود صبري ايوب ماريا2861921422010170

التمريض كلية/بغداد جامعة528.0088.00للبنات االسود الذهب ثانويةاحيائيحسين احمد مطلب ختام2872121422072029

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة485.0080.83للبنات جرير اعداديةاحيائيداخل عزيز سعد شهد2881221422008037
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البيطري الطب كلية/بغداد جامعة470.0078.33المختلطة المسائية المنار ثانويةاحيائيموسى الرضا عبد عقيل زينب2891721425013007

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة468.0078.00للبنات الزهور اعداديةاحيائيجاسم محمد جاسم زينب2901421422016038

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة448.0074.67للبنات الزهراء ثانويةاحيائيمطشر محسن صادق زهراء2911321422021025

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة440.0073.33للبنات االيالف ثانويةاحيائيعلي هللا عبد نجم منار2921021422022027

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة437.0072.83للبنات العلمية االمل اعداديةاحيائيغني ابراهيم مظهر مريم2931121422006170

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة436.0072.67للبنات المركزية اإلعداديةاحيائيعبيد الرزاق عبد زياد مريم2941421422063081

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة414.0069.00للبنات بغداد اعداديةاحيائيخماس دلف عاصم تبارك2951321422001044

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة411.0068.50للبنين السيدية اعداديةاحيائيحبيب عادل محمد ياسر2961121411004137

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة400.0066.67للبنات االصيل اعداديةاحيائيعون عبد درويش حيدر مريم2971121422005067

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة397.0066.17للبنات االهلية الحرية متفوقات ثانويةاحيائيالواحد عبد سعدي احمد فاطمه2981221424006047

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة392.0065.33للبنات المصطفى ريحانة ثانويةاحيائيصالح مرداس ثائر هبة2991021422045061

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة384.0064.00للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيكتيب علي جبار نرجس3001121422017192

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة372.0062.00للبنات العيون ذات ثانويةاحيائيعبد احمد علي غدير3011121422039049

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة367.0061.17للبنين المثنى اعداديةاحيائيعبد محمد محسن محمد302102041022089

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة366.0061.00للبنين مسلمة بن محمد ثانويةاحيائيمصيخ سامي جميل براء3031121411034019

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة365.0060.83للبنات التقى اعداديةاحيائيمناتي حميد رياض مريم3041121422012107

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة363.0060.50للبنين المسائية العال اعداديةتطبيقيرميض محمد سعد هارون3051121515004273

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة354.0059.00للبنين المسائية السيدية ثانويةتطبيقيحسن كاظم صباح احمد3061121515009005

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة354.0059.00للبنات االهلية الكرادة ثانويةتطبيقيمحمد جاسم رشيد تبارك3071421524015001

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة353.0058.83للبنات الخضراء ثانويةاحيائيابراهيم الستار عبد الدين شمس زهراء3081021422007023

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة351.0058.50للبنات االسوار ثانويةاحيائيالصاحب عبد توفيق احمد ساره3091321422007028

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة345.0057.50للبنات الزهراء فاطمة اعداديةاحيائيفزع محسن هادي هاجر3101121422016078

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة344.0057.33للبنات الميسرة ثانويةاحيائيحسين عبد خالد ريام3111121422064010

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة343.0057.17للبنات المأمون ثانويةاحيائيصالح حسن السالم عبد ايالف3121021422034010

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة343.0057.17للبنات المسائية الميار ثانويةتطبيقيعيسى هللا عبد علي فاطمة3131121526005015

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة343.0057.17للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةتطبيقيليلو علي جبار غيث3141321511009035

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة342.0057.00للبنين االندلس ثانويةتطبيقيخوتكه رضا طه ياسين3151021511012020

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة340.0056.67للبنين الدولة سيف ثانويةتطبيقيمحمود شكر اياد الباقر محمد3161221511002048

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة340.0056.67للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةتطبيقيخلف خضير محمد جعفر3171521515001041

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة339.0056.50للبنين قباء اعداديةاحيائيعبد سعدون رياض محمد3181521411010064

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة337.0056.17للبنات الجمهورية اعداديةاحيائيناجي محمد احمد رفل3191121422009039

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة337.0056.17للبنات العلمية االمل اعداديةتطبيقيعرب عزيز بركات مريم3201121522006054
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الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة335.0055.83الخارجياتاحيائيمطرود عبد فالح نور3211421428050411

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة334.0055.67للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةاحيائيلويع دلي فرحان علي322142041019077

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة334.0055.67للبنين العراقي اعداديةاحيائيفرحان داود عدنان اسحاق3231021411005003

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة333.0055.50للبنين النضيد الطلع اعداديةاحيائيسلومي محمد خالد مقداد3242121411037113

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة332.0055.33للبنين السياب اعداديةاحيائيمحمد قاسم باسم الكريم عبد3251321411028053

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة330.0055.00للبنين السويس اعداديةتطبيقيخليل علي حكمت حسن326132051006016

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة327.0054.50للبنات االنفال ثانويةاحيائيعلي عبد طارق محمد زينب3271021422019063

اللغات كلية/بغداد جامعة563.0093.83للبنات دجلة ثانويةادبيتركي جاسم عماد روال3281021222013018

اللغات كلية/بغداد جامعة484.0080.67للبنين الوطن اعداديةادبيصالح زهدي فاضل بالل3291821211027010

اللغات كلية/بغداد جامعة483.0080.50للبنات القوارير ثانويةادبيجوده برع كاظم نرجس3301421222070049

اللغات كلية/بغداد جامعة471.0078.50للبنات االمال اعداديةادبيحسن صبار علي سالمية3311121222011048

اللغات كلية/بغداد جامعة471.0078.50للبنات الفداء اعداديةادبيحسين علي حسين رانيه3321421222033018

اللغات كلية/بغداد جامعة469.0078.17للبنين الثقلين اعداديةادبيجليل مسلم نبيل هاشم3331221211039103

اللغات كلية/بغداد جامعة469.0078.17للبنين النور اعداديةتطبيقيمحسن كاظم جواد حسين3341221511023023

اللغات كلية/بغداد جامعة466.0077.67المختلطة العقيدة ثانويةاحيائيدهم محيي عباس علي3352221417022024

اللغات كلية/بغداد جامعة450.0075.00للبنين العلمية الحسين اعداديةاحيائيمحمد الوهاب عبد هالل الرحمن عبد3361121411013021

اللغات كلية/بغداد جامعة449.0074.83للبنات الكبرى بدر ثانويةادبيمدحت ناجي محمد مدحت مريم3371421222037035

اللغات كلية/بغداد جامعة437.0072.83للبنات اليمامة زرقاء اعداديةادبيعليج موازي مجيد رقيه3381421222003069

اللغات كلية/بغداد جامعة434.0072.33للبنين العلمية المعارف اعداديةتطبيقيشجاع خالد رائد سامان3391121511005031

اللغات كلية/بغداد جامعة433.0072.17للبنين الوركاء اعداديةادبيشاكر محمود عامر الرضا موسى3401121211026138

اللغات كلية/بغداد جامعة432.0072.00المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةادبيمساعد عكلة عادل كرار3412021215006150

اللغات كلية/بغداد جامعة430.0071.67للبنات المعرفة ثانويةادبيجاسم عوده سعيد دنيا3421121222060019

اللغات كلية/بغداد جامعة430.0071.67للبنات حطين اعداديةادبيمحمد الساده عبد الكاظم عبد الهدى شمس3431321222027034

اللغات كلية/بغداد جامعة415.0069.17للبنين السجاد اعداديةادبيخضير عباس خضير سالم3442321211027020

اللغات كلية/بغداد جامعة413.0068.83للبنات وهران ثانويةادبيمشوح حميد نزار اطياف3451121222049001

اللغات كلية/بغداد جامعة410.0068.33الخارجيونادبيزغير غازي محمد غازي3461521218001574

اللغات كلية/بغداد جامعة407.0067.83للبنات االدبية الزيتونة ثانويةادبيهللا عبد حمد مهند رفاء3471121222002018

اللغات كلية/بغداد جامعة403.0067.17للبنين الشاكرين اعداديةادبيرحيم هللا عبد صالح زيد3481121211028010

اللغات كلية/بغداد جامعة402.0067.00للبنين النبوغ ثانويةادبيمخلف عبد طه معاذ3491921211039025

اللغات كلية/بغداد جامعة402.0067.00للبنين الكالبي قاسم مثنى الشهيد اعداديةادبيخرميط حسين كاظم محمد3502621211049151

اللغات كلية/بغداد جامعة399.0066.50للبنين الدولة سيف ثانويةادبيسلمان طارق عالء طارق3511221211002014

اللغات كلية/بغداد جامعة399.0066.50للبنين االهلية العلم منار ثانويةادبيخضير سلمان محمود صاحب3521221213005007
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اللغات كلية/بغداد جامعة397.0066.17للبنات عائشة اعداديةادبيحسين كاظم الحسن عبد رسل3531421222010012

اللغات كلية/بغداد جامعة396.0066.00سكاريا-تركيا المختلطة االهلية العراق نوارس ثانويةادبيمحسن راضي عباس حسين354132021249001

اللغات كلية/بغداد جامعة396.0066.00للبنات الكوثر ثانويةادبيحمزه كاظم عدنان زمن3551021222040013

اللغات كلية/بغداد جامعة396.0066.00للبنات حيفا اعداديةادبيقاسم انتصار مخلص رويده3562321222046012

اللغات كلية/بغداد جامعة394.0065.67للبنات الهدى اعداديةادبيجبر سعدون حسين زينب3571521222007046

اللغات كلية/بغداد جامعة390.0065.00للبنات المسائية الرضي الشريف ثانويةادبيخليفه حامد بشير نسرين3581421226002039

اللغات كلية/بغداد جامعة388.0064.67للبنات حماة اعداديةادبيشاكر كامل جمال مريم3591121222025094

اللغات كلية/بغداد جامعة388.0064.67للبنين السياب اعداديةادبيداود سلمان قاصد مصطفى3601321211028046

اللغات كلية/بغداد جامعة387.0064.50للبنين الطارق اعداديةادبيمحمد الكاظم عبد قصي احمد3611021211038006

اللغات كلية/بغداد جامعة387.0064.50للبنات سلمة ام ثانويةادبيسعيد محمد جاسم هشام ايناس3621021222015004

اللغات كلية/بغداد جامعة387.0064.50للبنات الربيع زهرة اعداديةادبيعيسى زبون عمار زهراء3631521222010043

اللغات كلية/بغداد جامعة384.0064.00الشيعي للوقف-  للبنين الجوادين ثانويةادبيارزوقي خلف فرحان كرم3641221211030008

اللغات كلية/بغداد جامعة383.0063.83للبنات سلمة ام ثانويةادبيخلف الدين صالح حسام حفصه3651021222015008

اللغات كلية/بغداد جامعة383.0063.83للبنات المعرفة ثانويةادبيسهر هللا عبد عادل ايناس3661121222060008

اللغات كلية/بغداد جامعة383.0063.83للبنات حطين اعداديةادبيحسون كامل باسم فاطمه3671321222027039

اللغات كلية/بغداد جامعة381.0063.50للبنين االدبية الرياحي الحر اعداديةادبيحسون جعفر فؤاد علي3681121211052092

اللغات كلية/بغداد جامعة380.0063.33للبنين خلدون ابن اعداديةادبيحليحل فالح حيدر العابدين زين3691421211041033

اللغات كلية/بغداد جامعة372.0062.00للبنين األدبية األهداف اعداديةادبيهللا عبد حمود ثابت زيد3701121211050022

اللغات كلية/بغداد جامعة369.0061.50للبنين المصطفى اعداديةادبيحمد عباس جبار محمد3711021211017068

اللغات كلية/بغداد جامعة369.0061.50للبنين الجزيرة إعداديةادبيغضبان سوادي صالح عباس3721421211016036

اللغات كلية/بغداد جامعة367.0061.17للبنين الوركاء اعداديةادبيعبد هللا مال خليل محمد3731121211026118

اللغات كلية/بغداد جامعة367.0061.17للبنين الباهلي امامه ابي ثانويةادبيعبيد رشيد خميس القهار عبد3741921211096024

اللغات كلية/بغداد جامعة366.0061.00للبنات دجلة ثانويةادبيحماد محمد علي صفا3751021222013030

اللغات كلية/بغداد جامعة366.0061.00للبنات االسكندرونة اعداديةادبيياس احمد عادل ايات3761421222032006

اللغات كلية/بغداد جامعة363.0060.50للبنات األهلية الوركاء ثانويةادبيمجيد معرض سعد مريم3771321224006006

اللغات كلية/بغداد جامعة362.0060.33للبنات المعالي ثانويةادبيرديف فاضل خليل نوره3781421222054073

اللغات كلية/بغداد جامعة359.0059.83للبنات التفوق ثانويةادبيالسيد عبد حسون جاسم بنين3791221222032002

اللغات كلية/بغداد جامعة359.0059.83الخارجياتادبيجاسم كاظم قاسم هاله3801221228050442

اللغات كلية/بغداد جامعة358.0059.67للبنات الفضيلة اعداديةادبيسبهان صاحب عدنان يقين3811521222005119

اللغات كلية/بغداد جامعة357.0059.50للبنين العبد ابن طرفة ثانويةادبيخميس احمد اديب عمر3822121211066021

اللغات كلية/بغداد جامعة356.0059.33للبنات بلقيس اعداديةادبياهبيس سالم راضي اساور3831321222002006

اللغات كلية/بغداد جامعة354.0059.00للبنات القرى ام اعداديةادبيحسن عباس سعد ايات3841421222015010

129 من 12 صفحة



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021 الدراسية للسنة المركزي القبول نتائج

(االرهاب ضحايا ذوي)

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة

المركزي القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسماالمتحاني الرقمت

اللغات كلية/بغداد جامعة352.0058.67للبنين األدبية األهداف اعداديةادبيعزيه دحام محمود أمير3851121211050006

اللغات كلية/بغداد جامعة352.0058.67للبنات االنتصار اعداديةادبيضياء محمد هيثم فوزيه3861321222015091

اللغات كلية/بغداد جامعة351.0058.50للبنات التاخي ثانويةادبيمهدي علي تحسين نبأ3871421222017032

اللغات كلية/بغداد جامعة350.0058.33للبنين حيان بن جابر اعداديةادبيحمادي حسن احمد عمر3881921211098018

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة496.0082.67للبنات المهج اعداديةادبيسفيح عدنان قحطان تبارك3891421222035017

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة495.0082.50للبنات الشفق ثانويةادبيعلي شاكر ماجد منار3901121222051053

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0081.33للبنين الغسانية ثانويةادبيخلف علوان عدي انس3912621211050011

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة472.0078.67للبنات االنتصار اعداديةادبياسماعيل الواحد عبد مصطفى مريم3921321222015106

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة471.0078.50للبنين المتنبي اعداديةادبيخليل مشحن رائد اسامة3931021211027012

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة471.0078.50للبنين سعد بني اعداديةادبييعقوب جلوب مصطفى حيدر3942121211008015

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة470.0078.33للبنين البالد ثانويةادبيعلي عبد مصطفى علي كرار3951221211008035

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة464.0077.33للبنات العقيدة ثانويةادبيوادي هللا عبد سعد منى3961121222015055

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة464.0077.33للبنات النهار اعداديةادبيفيصل مهدي هادي بنين3971121222056008

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة464.0077.33للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةادبيدهيم هاشم خيون العابدين زين3981521211005031

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة461.0076.83للبنات الحريري ثانويةادبيحمادي جميل محمد عائشة3991421222060037

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة459.0076.50للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةادبيحبيب كاظم الكريم عبد علي4001321211009048

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة454.0075.67للبنات صفية اعداديةادبيفرج صالح حلو عال4011421222011152

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة453.0075.50للبنين المسائية االقصى ثانويةادبيجرو صدام حسن منتظر4021521215004115

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة452.0075.33للبنين الخطيب اعداديةادبيثاني كاظم محمد سجاد4031221211031068

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة452.0075.33للبنات الكرامة اعداديةادبيعيدان ضياء شفيع كوثر4041421222044045

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة451.0075.17للبنين الصفاء ثانويةادبياسويد عطية ثامر هللا عبد4051421211046034

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة449.0074.83للبنين المصطفى احباب ثانويةادبيخضير محمود خالد محمد4061121211035026

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة449.0074.83للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةادبيعلي شاكر صادق المحسن4071521211005010

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة447.0074.50للبنات االسكندرونة اعداديةادبيحمد طالب حسين عائشه4081421222032056

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة446.0074.33للبنات سينا ابن ثانويةادبيالغني عبد كمال عامر رفرف4091221222044015

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة442.0073.67للبنات العامرية اعداديةادبيابراهيم محمد حافظ زينب4101021222036019

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة442.0073.67للبنات ابابيل اعداديةادبياحمد فاضل رافد ساره4111121222045022

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة440.0073.33للبنين الصفا اعداديةادبيحميد رشيد مزهر الرحمن عبد4121321211027054

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة440.0073.33للبنات الرسول ريحانة ثانويةادبيعواد مهيهي يونس كوثر4131421222025044

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة439.0073.17للبنين التاجي ثانويةادبيعلي عطيه قاسم مصطفى4141221211010029

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة439.0073.17للبنات القناة اعداديةادبيحسين محمد اسعد منار4151321222003035

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة438.0073.00للبنين األهلية والقلم نون ثانويةاحيائيراشد جبر حسين حيدر4161121413008002
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة438.0073.00للبنات الفوز ثانويةادبيهللا عبد جبار اسعد زينب4171321222023021

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة432.0072.00للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيجباره درويش حمد شيماء4181121422017121

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة412.0068.67للبنات الفوز ثانويةاحيائيفهد توفيق عزيز فاطمه4191321422023044

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة409.0068.17للبنين المستقيم الصراط اعداديةاحيائياللطيف عبد نعيم محمد فاروق4201321411031031

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة404.0067.33للبنات االزور بنت خوله ثانويةاحيائيحسين علي عدنان بيداء4211221422015008

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة402.0067.00للبنات االخالص اعداديةاحيائيجابر كاصد الحسين عبد براء4221121422046019

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة400.0066.67للبنين البشير اعداديةاحيائيجلوب مهاوش نزار علي4231421411033035

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة399.0066.50للبنين االهلية الريحاني ثانويةاحيائيعزيز ناصر وسام عمر4241421413015015

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة398.0066.33للبنات الشعب اعداديةاحيائيمغيثي يونس حسين ايات4251321422022015

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة397.0066.17للبنات االسالم رسالة اعداديةاحيائيغزال محمد صالح زهراء4262121422047048

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة396.0066.00للبنين المنصور اعداديةاحيائيحسن جبار عالء يوسف4271021411026266

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة395.0065.83للبنات السياب ثانويةاحيائيايوب الرزاق عبد منير تبارك4281021422002016

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة390.0065.00للبنات بغداد اعداديةاحيائيارزوقي الوهاب عبد الكريم عبد روان4291321422001106

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة390.0065.00للبنات العربي السيف اعداديةاحيائيكعفور شويش سعد رسل4301321422035049

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة389.0064.83للبنين العلمية نصر نبوخذ اعداديةاحيائيعلي سلمان عدنان انس4311121411015023

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة388.0064.67للبنين بغداد اسد اعداديةتطبيقيرشيد هادي علي حسن4321421511040021

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة387.0064.50للبنين السويس اعداديةتطبيقيكافي كمال انمار احمد4331321511006003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة386.0064.33للبنين العامرية اعداديةتطبيقيسليمان داود علي حسن4341021511020075

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة383.0063.83للبنات االخالص اعداديةتطبيقيمتعب نوري صباح فرح4351121522046037

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة383.0063.83للبنين قباء اعداديةتطبيقيعزيز محمود فارس حسين4361521511010029

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة380.0063.33للبنات التسامح اعداديةاحيائيعلي حسين خضير ماريا4371421422012108

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة379.0063.17للبنات االنتصار اعداديةاحيائيسبع ابراهيم هيثم ندى4381321422015111

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة378.0063.00للبنات العلمية المحمودية اعداديةاحيائيراشد جبر حسين غفران4391121422021101

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة376.0062.67للبنات الكبرى خديجة اعداديةتطبيقيحلو كاظم جواد حوراء4401121522017017

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة376.0062.67للبنات االالء ثانويةتطبيقيوحيد حاتم رعد رباب4411121522059004

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة370.0061.67للبنات المسائية االبرار ثانويةتطبيقيشاتي جبار بعث نغم4421321526003021

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة370.0061.67للبنين رشد ابن إعداديةتطبيقيعكلو راضي محمد مرتضى4431421511021128

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة501.0083.50للبنين الريف اعداديةاحيائيعلي محمد قحطان معتز4441221411026032

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة491.0070.17كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةاحيائيوهاب عاصي عصام افان4451821422107005

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة470.0078.33للبنات االستقامة ثانويةاحيائيهامل كريم جاسم نور4461521422018142

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة462.0077.00للبنات حماة اعداديةاحيائيحميد موسى جاسم زهراء4471121422025085

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة453.0075.50للبنين اليقظة اعداديةاحيائيطينه علي موسى مهدي محمد4481421411027119
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الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة448.0074.67للبنات الزهور اعداديةاحيائيسلمان تجي شاكر ايات4491221422024007

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة445.0074.17للبنين كوثا اعداديةاحيائيكاظم جرد حسن عمار4502321411040121

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة444.0074.00للبنات زبيدة ثانويةاحيائيمهدي ابراهيم رائد زينب4511121422042049

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة442.0073.67للبنين النضال اعداديةاحيائيمجيد جابر نعمان حسن4522121411028014

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة440.0073.33للبنات التسامح اعداديةاحيائيصالح احمد صالح مريم4531421422012114

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة433.0072.17للبنين نافع بن عقبة إعداديةاحيائيصالح خضير ماجد سراج4541421411007042

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة425.0070.83المختلطة العشرين ثورة ثانويةاحيائيمحمد علي حسين محمد4552321417015016

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة423.0070.50للبنات الصدر امنة الشهيدة اعداديةاحيائيلعيبي خالد وليد ماري4561521422009094

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة423.0070.50للبنين كربالء اعداديةاحيائيجلود الكاظم عبد جواد حيدر4572221411034136

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة423.0070.50المختلطة العشرين ثورة ثانويةاحيائيجدوع فاضل عباس سجاد4582321417015007

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة422.0070.33للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاحيائيعبود هادي حامد ايمن4591921411011017

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة414.0069.00للبنين الكرمة اعداديةتطبيقيرزيج حاتم عادل احمد4601921511065013

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة408.0068.00المختلطة الزخرف ثانويةتطبيقيهوير هدمول حماد بالل4611021517003002

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة407.0067.83للبنين العلمية الفقار ذو اعداديةتطبيقيناصر جمعه علي سيف4621121511006069

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة405.0067.50للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةتطبيقيجاسم خلف حسين احمد4631421511013008

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة387.0064.50للبنين االهلية المعارج ثانويةتطبيقيصالح حمود غانم احمد4642221513012001

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة386.0064.33للبنين جواد مصطفى اعداديةتطبيقيالحسين عبد مجيد خالد علي4651021511015047

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة376.0062.67للبنين قباء اعداديةتطبيقينعمة جبر علي حسن4661521511010019

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة371.0061.83للبنات القرى ام اعداديةتطبيقيعباس سلمان كريم استبرق4671421522015001

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة370.0061.67للبنين خيبر بطل إعداديةتطبيقيعواد محسن زيد عواد4681421511009057

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة560.0093.33للبنات العليل حمام اعداديةادبيسلطان محمد احمد كريمه4691721222009053

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة511.0085.17للبنات االيمان نور ثانويةادبيالحسين عبد جبر صالح تمارا4701221222006010

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة495.0082.50الخارجياتادبيحسن حمدان قصي جنان4711421228050189

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة472.0078.67للبنين الرشاد ثانويةادبيفاضل دهام مظهر احمد4721921211050007

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة468.0078.00للبنات الزهور ثانويةادبيخضير كاظم حكمت فاطمة4732121222024019

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة463.0077.17للبنات الرباب اعداديةادبيسعد حاتم عيدان عذراء4741221222041065

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة450.0075.00للبنات عائشة اعداديةادبيحمادي عبيد خضر رقيه4751121222023022

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة449.0074.83للبنات حديد زها اعداديةادبيمهدي االمير عبد حيدر حنين4761321222048014

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة448.0074.67للبنات االصيل اعداديةادبيمحمود تايه اسماعيل تبارك4771121222005012

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة447.0074.50للبنات المركزية اإلعداديةادبيوناس عبد محمود نوره4781421222063050

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة442.0073.67للبنين ( ع) الحسين ثانويةادبيمحمد عبد علي ابراهيم4791221211016002

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة439.0073.17المختلطة الكرار ثانويةادبيعويد نزال نجم زينه4801121227006008
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االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة438.0073.00للبنات الحريري ثانويةادبيهجول حسن وليد ورود4811421222060052

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة434.0072.33للبنات العراق زهو اعداديةادبيعكله الرضا عبد فالح نور4821321222009037

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة434.0072.33للبنين السالم دار ثانويةادبيكماش الجليل عبد مثنى يوسف4831921211049030

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة427.0071.17للبنين المسائية الحسينية ثانويةادبيجبر عباس خضير محمد4841321215006051

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة427.0071.17للبنات سومر ثانويةاحيائيبطي محسن مهدي سارة4851421422008076

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة426.0071.00للبنين االدبية الصحف اعداديةادبيعلي خضير ياسين وهب4861121211045128

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة425.0070.83للبنات االنوار اعداديهادبيتايه حسن ماجد زهراء4871121222026021

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة420.0070.00للبنين الروافد اعداديةاحيائيشكر القاسم عبد ايمن موسى4881821411073093

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة415.0069.17للبنات النصر اعداديةاحيائيلفته قاسم امين فاطمه4891221422031178

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة414.0069.00للبنين الجوالن اعداديةادبيحميد يوسف باسم هشام4901121211036056

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة412.0068.67للبنات االنوار اعداديهادبيشرموخ عبود سعيد فاطمة4911121222026041

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة410.0068.33للبنين االدبية المحمودية اعداديةادبيمحمد عفلوك الحسين عبد محمد4921121211044070

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة410.0068.33للبنين المقدادية اعداديةادبيحسن فاروق واثق محمد4932121211038020

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة409.0068.17المختلطة البراق ثانويةادبيحمد عبود صالح حنين4941121227009002

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة406.0067.67للبنات جواد مصطفى ثانويةادبيزيدان عبيد بركات اسماء4952321222052003

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة406.0067.67للبنين المسائية الصويرة اعداديةادبيسلمان حسين احمد مرتضى4962621215004070

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة403.0067.17المختلطة الطف ثانويةادبيعلوان عباس خضير عباس4972121217045006

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة402.0067.00للبنين الروافد اعداديةادبيعودة تركي سليمان محمد4981121211024045

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة402.0067.00للبنين المسائية االبداع اعداديةادبيدوس جمعه مطر مصطفى4991221215003198

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة401.0066.83للبنات الهدى اعداديةادبيفهد سعدون جاسم زهراء5001521222007034

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة400.0066.67للبنين المصطفى نور اعداديةادبيعايد جبار علي فضل5012621211015103

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة398.0066.33للبنين المغيرة ثانويةادبيعداي سالم احمد حيدر502212021051011

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة397.0066.17الخارجياتادبيخليف محمد كريم عذراء5031521228050367

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة395.0065.83للبنات النعيم اعداديةادبيلفته مهدي صالح عذراء5041421222009073

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة392.0065.33للبنين العراق اعداديةادبيفليح فانوس جمال احمد5051221211009005

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة392.0065.33للبنات القوارير ثانويةادبيجوير راهي حسين خلود5061421222070011

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة544.0090.67للبنات الرسول ريحانة ثانويةادبيعلي هللا عبد حافظ فاطمه5071421222025038

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة543.0090.50للبنين خلدون ابن اعداديةادبيراشد هليل محمد حسين5081421211041027

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة538.0089.67للبنين النهروان اعداديةادبيراضي حافظ الرحمن عبد علي5091521211018071

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة536.0089.33للبنات االنفال ثانويةادبيحسون سلمان فاضل مريم5101021222019044

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة517.0086.17للبنين الوركاء اعداديةادبيعلي محمد الحسين عبد بشير محمد5111121211026114

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة517.0086.17الخارجياتادبيجودة عباس كاظم نورا5121521228050501
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االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة516.0086.00للبنات المسعودي ثانويةادبيابراهيم محمد محمود زبيده5132321222020014

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة509.0084.83للبنات دجلة ثانويةادبيخطاب سعدون عادل سماح5141021222013027

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة503.0083.83للبنات عدن اعداديةادبيجوي كاظم حسين زينب5151321222030059

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة500.0083.33للبنات اسماء ثانويةادبيمحمد ناجي حازم موج5161121222035015

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة473.0078.83للبنات التقى اعداديةادبيعلي فارس ذياب نور5171121222012103

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة473.0078.83للبنات الشفق ثانويةادبيجبر عباس علي غدير5181121222051043

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة429.0071.50للبنات االهلية القيم ثانويةادبيعمار علي عبد محمد تقى5191421224014002

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة419.0069.83للبنات الحميراء ثانويةادبيراشد كاظم صبار غفران5201121222076006

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة416.0069.33للبنات ابابيل اعداديةادبيمنصور عواد عالوي جيهان5211121222045009

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة415.0069.17للبنات بغداد اعداديةادبيجبار كريم رعد ايه5221321222001006

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة414.0069.00للبنات التسامح اعداديةادبياعطيه شعالن خالد فاطمه5231421222012065

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة413.0068.83للبنات الحريري ثانويةادبيخلف وردي علي بتول5241421222060005

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة412.0068.67للبنات المسائية البتول ثانويةادبيشهاب حسين عمار هدى5251021226003042

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة411.0068.50للبنات المركزية اإلعداديةاحيائيجواد مجيد حسين سهى5261421422063048

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة410.0068.33للبنات حماة اعداديةادبيهللا عبد اللطيف عبد صالح هدير5271121222025118

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة406.0067.67للبنات المالئكة نازك اعداديةادبييوسف فالح رحيم رسل5281221222046051

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة406.0067.67للبنات الصواري ذات ثانويةادبيفرحان منعم عمر نور5291421222028070

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة405.0067.50الخارجياتادبيمحمود جميل حاتم ذكرى5301021228050122

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة401.0066.83الخارجياتادبيحسين عبعوب سعدي رشا5311321228050170

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة400.0066.67للبنات المركزية اإلعداديةادبيعيسى حسن مصطفى ماريا5321421222063040

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة392.0065.33للمتفوقات تبوك ثانويةادبيهللا عبد كامل حسين شمس5331121222037020

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة391.0065.17للبنات البسالة اعداديةادبيخليفة جعفر باسم المعصومة فاطمة5341321222016025

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة383.0063.83للبنات الهدى مصباح اعداديةادبيعبود كاظم عباس رسل5352621222058022

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة381.0063.50للبنات العراق عبير اعداديةادبيسلمان طارش سلمان أيثار5362621222009001

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة380.0063.33للبنات الحرية ثانويةادبيحمد شهاب احمد رسل5372721222024020

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة374.0062.33للبنات اسماء ثانويةادبياحمد شهاب مضر زينب5381121222035008

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة372.0062.00للبنات سومر ثانويةادبيهدام كاظم محمد رقية5391421222008031

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة372.0062.00للبنات صفية اعداديةادبيعزيز الرزاق عبد مظفر زهراء5401421222011095

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة372.0062.00للبنات الفيحاء اعداديةادبيعطيه عبد قاسم تبارك5411521222008017

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة359.0059.83للبنات الرباط اعداديةتطبيقيعبطان كريم سعيد شيماء5421121522055016

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة355.0059.17للبنات زبيدة ثانويةتطبيقيغانم كريم قاسم سجى543112052108035

االنكليزية اللغة قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة495.0082.50للبنات التقى اعداديةادبيمنصور حمدان احمد عذراء5441121222012068
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االنكليزية اللغة قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة493.0082.17للبنات العربي السيف اعداديةادبيشنابه جبار علي عبد عذراء5451321222035052

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة366.0061.00للبنات الكبرى خديجة اعداديةادبيامين تركي سمير أميره5461121222017001

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة343.0057.17للبنات االخالص اعداديةتطبيقيحسون معيوف منير طيبه5471121522046030

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة336.0056.00للبنات الحرية شمس ثانويةادبييحيى خالد وليد رانيه5481321222010018

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة329.0054.83للبنات الشفق ثانويةادبيفرحان محسن حسين طيبه5491121222051041

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة316.0052.67للبنات القرى ام اعداديةادبيمصطفى محمد اياد ميس5501421222015099

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة368.0061.33للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيفاضل احمد عباس عذراء5511121422017132

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة356.0059.33للبنات حماة اعداديةادبيماجد شمسي الرحمن عبد لقاء5521121222025089

اآلداب كلية/بغداد جامعة450.0075.00للبنات الكرامة اعداديةادبيعباس ابراهيم المنعم عبد ضحى5531321222025047

اآلداب كلية/بغداد جامعة442.0073.67للبنات الفضائل ثانويةادبيضميد عبد جمعه تبارك5541421222019010

اآلداب كلية/بغداد جامعة436.0072.67الخارجيونتطبيقيجالب جويد جبار منتظر5552821518001301

اآلداب كلية/بغداد جامعة434.0072.33للبنات ايمن ام اعداديةادبيعلي عبد حنون عادل زهراء5561421222057024

اآلداب كلية/بغداد جامعة431.0071.83للبنات البطولة اعداديةادبيفرحان دحام سالم سمر5571021222028054

اآلداب كلية/بغداد جامعة416.0069.33للبنات االمال ثانويةاحيائيشباري عبد الزهره عبد زهراء5581421422041070

اآلداب كلية/بغداد جامعة415.0069.17للبنات الخمائل اعداديةادبيكاظم جبار عصام سماء5591221222043055

اآلداب كلية/بغداد جامعة411.0068.50المختلطة عقيل ابن ثانويةاحيائيصالح عباس حامد تبارك5601121427010002

اآلداب كلية/بغداد جامعة396.0066.00للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةادبيعبد خضير فاضل احمد5611421211013011

اآلداب كلية/بغداد جامعة394.0065.67للبنات الوفاق ثانويةادبيثجيل والي علي اسيل5621221222022002

اآلداب كلية/بغداد جامعة390.0065.00للبنين العامل اعداديةادبيعمير مطلب رحيم حسين5631121211014029

اآلداب كلية/بغداد جامعة389.0064.83للبنات االالء ثانويةادبيشبيب فاضل احمد رحمة5641121222059011

اآلداب كلية/بغداد جامعة389.0064.83للبنات الكبرى خديجة ثانويةادبيهادي مولود ضياء رحمه5651321222029016

اآلداب كلية/بغداد جامعة386.0064.33للبنين اليمن اعداديةتطبيقينصيف حسين محمد حمزه5661021511016027

اآلداب كلية/بغداد جامعة383.0063.83للبنين سينا ابن اعداديةادبيحميد مجيد هيثم ذوالفقار5671121211016023

اآلداب كلية/بغداد جامعة379.0063.17للبنين االدبية الصحف اعداديةادبيدويج حمزه جمال احمد5681121211045005

اآلداب كلية/بغداد جامعة379.0063.17للبنات المالئكة نازك اعداديةادبيمحمد دريول حيدر سجى5691321222014028

اآلداب كلية/بغداد جامعة378.0063.00للبنين برد بن بشار إعداديةادبيفليح مهدي محمد علي5701421211023178

اآلداب كلية/بغداد جامعة378.0063.00للبنين المصطفى اعداديةادبيثابت نعمة عادل نعمة5711521211009170

اآلداب كلية/بغداد جامعة378.0063.00المختلطة النهروان ثانويةادبيعناد زعال نافع يعقوب5721921217027025

اآلداب كلية/بغداد جامعة376.0062.67للبنين المثنى اعداديةادبيشهاب درج صالح علي5731021211022069

اآلداب كلية/بغداد جامعة374.0062.33للبنات زينب اعداديةادبيمسير جبار كريم بتول5741421222043012

اآلداب كلية/بغداد جامعة372.0062.00الخارجياتادبيقاسم حسين حبيب البتول5751421228050072

اآلداب كلية/بغداد جامعة370.0061.67للبنات قار ذي ثانويةادبيحسن جميل ثاير نورس5761821222068022
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اآلداب كلية/بغداد جامعة369.0061.50المختلطة النهروان ثانويةادبيعناد زعال نافع ايوب5771921217027002

اآلداب كلية/بغداد جامعة369.0061.50للبنين الرواد اعداديةادبيحميد عدنان قحطان عدنان5782121211068069

اآلداب كلية/بغداد جامعة365.0060.83للبنات الخلود ثانويةادبيهادي فاضل مصطفى فاطمة5791221222012025

اآلداب كلية/بغداد جامعة361.0060.17للبنين النورين اعداديةادبيكنعان دحام غالب محمد5801421211004039

اآلداب كلية/بغداد جامعة360.0060.00للبنات القرى ام اعداديةادبيعضيب نايف وليد رحاب5811421222015029

اآلداب كلية/بغداد جامعة358.0059.67للبنات المسائية االبرار ثانويةادبيجاسم علوان مؤيد مروج5821321226003017

اآلداب كلية/بغداد جامعة357.0059.50للبنات الجمهورية اعداديةادبيعبيد مسير محمد نور5831121222009068

اآلداب كلية/بغداد جامعة355.0059.17للبنات الحرية شمس ثانويةادبيحميد نشاة محمد نور5841321222010059

اآلداب كلية/بغداد جامعة355.0059.17للبنين الرصافي معروف ثانويةادبيعبد كعيد عمران سيف5851421211037025

اآلداب كلية/بغداد جامعة354.0059.00للبنين المصطفى اعداديةادبيمهدي نايف رائد علي5861021211017053

اآلداب كلية/بغداد جامعة351.0058.50للبنين االدبية الرياحي الحر اعداديةادبيلفته خليل علي حسين5871121211052049

اآلداب كلية/بغداد جامعة349.0058.17للبنين برد بن بشار إعداديةادبيالحسن عبد صدام عقيل علي سيد5881421211023119

اآلداب كلية/بغداد جامعة348.0058.00الخارجيونادبيفهد علي نوري احمد5891021218001067

اآلداب كلية/بغداد جامعة347.0057.83للبنين الجديد العراق اعداديةادبيحمادي منصور رعد يوسف5901121211011088

اآلداب كلية/بغداد جامعة347.0057.83للبنات الشعب اعداديةادبيخزندار محمد علي هاجر5911321222022181

اآلداب كلية/بغداد جامعة345.0057.50للبنات العلم باب ثانويةادبيمحيسن علي حيدر اديان5921221222040001

اآلداب كلية/بغداد جامعة345.0057.50للبنات الفرح اعداديةادبيحمود حسين محمد فارس مريم5931421222053031

اآلداب كلية/بغداد جامعة345.0057.50للبنات سيوان ثانويةادبيمحمود شاكر وليد مينه5943121222004028

اآلداب كلية/بغداد جامعة344.0057.33للبنين المسائية المحاويل ثانويةادبيمهنه عويد ضعيف مهيب5952321215004137

اآلداب كلية/بغداد جامعة342.0057.00للبنين االدبية الرياحي الحر اعداديةادبيهاشم طارق زياد الحسن5961121211052012

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة392.0065.33للبنين االعظمية اعداديةتطبيقيشيت خميس بشار بكر5971321511001019

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة376.0062.67للبنات االخيضر ثانويةادبيحنتوش ديوان محمد طيبة5981221222052033

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة351.0058.50للبنين االدبية المحمودية اعداديةادبيمحمد عفلوك الحسين عبد جعفر5991121211044013

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة349.0058.17للبنين المعراج اعداديةادبيعون عبد احمد صدام هارون6001121211023053

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة401.0066.83للبنين الحسين االمام اعداديةاحيائيفزاع علوان سالم احمد6012521411041002

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة344.0057.33المختلطة تراب ابي ثانويةادبيحنين غازي رياض احمد6021121217013001

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة338.0056.33للبنين المتنبي اعداديةادبيجميل عبد اسماعيل علي6031321211017078

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة330.0055.00للمتميزات القاهرة ثانويةادبياالمير عبد زكي عمر عائشه6041321222024019

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة388.0064.67للبنين الوطن ثانويةادبيكردي رزاق مؤيد مروان6051921211094023

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة380.0063.33للبنات الناصرة اعداديةادبيفنجان رمضان مالك فاطمه6061421222056048

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة351.0058.50للبنين الفارابي اعداديةتطبيقيالرضا عبد عيسى عادل عباس6071121511002025

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة339.0056.50المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةادبيبندر سعد مقداد اسيل6081121227001002
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االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة337.0056.17للبنين المتنبي اعداديةتطبيقيالزم صالح هشام بكر6091321511017015

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة336.0056.00للبنات المسك ثانويةادبيكاظم دحام حميد فاطمه6101421222048025

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة328.0054.67للبنات معصومة ثانويةادبيمهدي رحمان غايب اميرة6111421222045004

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة318.0053.00للبنين المهند ثانويةادبياحمد كامل ستار وائل6121121211040023

االعالم كلية/بغداد جامعة436.0072.67للبنات الصدر امنة اعداديةادبيشلش حسان اللطيف عبد االء6131421222059005

االعالم كلية/بغداد جامعة430.0071.67للبنين المسائية غريب أبي اعداديةادبيصالح علي الرزاق عبد القادر عبد6141021215001067

االعالم كلية/بغداد جامعة427.0071.17للبنات التسامح اعداديةادبيهللا عبد رشيد محمد مالك6151421222012085

االعالم كلية/بغداد جامعة413.0068.83للبنات الرحاب ثانويةادبيكاظم محمد خالد االء6161121222067003

االعالم كلية/بغداد جامعة412.0068.67المختلطة االدبية الرقيم ثانويةادبيحمود علي حسين ساره6171121227014011

االعالم كلية/بغداد جامعة405.0067.50للبنين االندلس ثانويةادبيكاظم محمد عادل علي6181021211012009

االعالم كلية/بغداد جامعة401.0066.83للبنات النبوة اعداديةادبيحميد عباس مثنى غدير6192121222055025

االعالم كلية/بغداد جامعة396.0066.00للبنين االدبية الرياحي الحر اعداديةادبيمحمود عباس محمد سجاد6201121211052067

االعالم كلية/بغداد جامعة393.0065.50للبنين السيدية اعداديةتطبيقيهاشم االمير عبد رائد وليد6211121511004167

االعالم كلية/بغداد جامعة392.0065.33للبنات عدن ثانويةادبيحسين ناصر رائد زهراء6221121222033027

االعالم كلية/بغداد جامعة388.0064.67للبنين المهند ثانويةادبيعوده نوري صباح ثائر6231121211040005

االعالم كلية/بغداد جامعة386.0064.33للبنات الهدى اعدايةادبيسلمان عباس الخضر عبد ساره6241421222013026

االعالم كلية/بغداد جامعة385.0064.17للبنين االدبية المحمودية اعداديةادبيرشيد عيدان علي محمد6251121211044072

االعالم كلية/بغداد جامعة383.0063.83للبنين السويس اعداديةادبياسود زيدان احمد القادر عبد6261321211006040

االعالم كلية/بغداد جامعة382.0063.67للبنين السياب اعداديةادبيمحمد جسام مهند فهد6271121211027081

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة381.0063.50للبنات العربي الكفاح ثانويةاحيائيالرحمن عبد حسين حميد ساره6281021422010013

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة351.0058.50للبنات الجمهورية ثانويةاحيائيعزيز جاسم طه زهراء6291421422031009

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة348.0058.00للبنات المسائية ماجد ابن ثانويةاحيائيمحمود طه طارق اسيا6301221426001005

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة344.0057.33للبنين النجاح اعداديةادبيحسون حسين علي حسن6311421211026036

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة340.0056.67للبنين الزهاوي اعداديةادبيخنجر مجيد كريم ايوب6321521211015015

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة333.0055.50للبنين االسكندرية اعداديةادبيمحمد عدنان فاهم جعفر6332321211001009

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة330.0055.00للبنات االزدهار اعداديةادبيكاظم محمد معتز انسام6341221222009005

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة321.0053.50للبنين الحكيم باقر محمد ثانويةالشهيدادبيجاسم لطيف حاتم الفقار ذو6351421211051021

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة321.0053.50للبنات تموز 14 ثانويةادبيحسين حكمت غسان زهراء6361421222007020

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة320.0053.33للبنين االعظمية اعداديةادبيحسين الرزاق عبد احمد الوهاب عبد6371321211001038

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة319.0053.17للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةادبياحمد الوهاب عبد سعد محمد6381021215004062

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة318.0053.00للبنات المؤمنين ام ثانويةادبيموسى الحسين عبد عباس منى639142022115072

الطب كلية/المستنصرية الجامعة599.0099.83للبنات اغادير اعداديةاحيائيمحمد هادي حسن ساره6401121422038058
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الطب كلية/المستنصرية الجامعة595.0099.17للبنات العقيدة ثانويةاحيائيفرحان عبد محمود هاله6411121422015087

الطب كلية/المستنصرية الجامعة594.0099.00للبنات االهلية اقرأ ثانويةاحيائيعبيد حامد مهند نور6421121424013039

الطب كلية/المستنصرية الجامعة594.0099.00للبنين االهلية المستقبل اعداديةاحيائيسرحان حسين إبراهيم أحمد6432321413009001

الطب كلية/المستنصرية الجامعة592.0098.67للبنات رقية اعداديةاحيائيجاسم نصيف عمر يسر6441121422010038

الطب كلية/المستنصرية الجامعة592.0098.67للبنات الزيتونة اعداديةاحيائياحمد محمود جمال دعاء6452121422003037

الطب كلية/المستنصرية الجامعة591.0098.50للبنين االهلية المكارم ثانويةاحيائيسعيد هللا عبد عالء حسين6461421413013009

الطب كلية/المستنصرية الجامعة591.0098.50للبنين عنه اعداديةاحيائيحسين فاضل ادهم ابراهيم6471921411021004

الطب كلية/المستنصرية الجامعة591.0098.50للبنين النضيد الطلع اعداديةاحيائيعبد وادي فيصل همام6482121411037119

الطب كلية/المستنصرية الجامعة590.0098.33للبنين البخاري اعداديةاحيائيذياب مجيد الجبار عبد شاكر6491921411101046

الطب كلية/المستنصرية الجامعة590.0098.33للبنات الزيتونة اعداديةاحيائيحسين حسن فالح هدى6502121422003119

الطب كلية/المستنصرية الجامعة590.0098.33للبنات الطيبات اعداديةاحيائيمهدي خضير رياض اعراف6512121422085022

الطب كلية/المستنصرية الجامعة589.5698.26المنصور-  المتميزات ثانويةاحيائينجم بدر عامر افنان6521021422003007

الطب كلية/المستنصرية الجامعة589.0098.17للبنات السياب ثانويةاحيائيضمد محسن جعفر ديار6531021422002022

الطب كلية/المستنصرية الجامعة589.0098.17للبنات األهلية توما القديس ثانويةاحيائيخلف حمد محمد تبارك6541421424003007

الطب كلية/المستنصرية الجامعة588.5298.09للمتميزين السالم ثانويةاحيائيمحمد جاسم طالب رضا6551121411010032

الطب كلية/المستنصرية الجامعة588.0098.00للبنين العلمية هاشم بني قمر اعداديةاحيائيجاسم علي صادق علي6561121411041086

الطب كلية/المستنصرية الجامعة587.9697.99المنصور-  المتميزات ثانويةاحيائيصالح وهاب محمد فاطمه6571021422003100

الطب كلية/المستنصرية الجامعة587.0097.83للبنات الشيماء اعداديةاحيائيمطشر عباس عدنان بنين6581221422017033

الطب كلية/المستنصرية الجامعة587.0097.83للبنات الكاظمية اعداديةاحيائيحمزة فاضل عامر الهدى نور6591221422029076

الطب كلية/المستنصرية الجامعة587.0097.83للبنات النموذجية الحريري اعداديةاحيائيحديد عبد خليل الزهراء فاطمه6601921422057106

الطب كلية/المستنصرية الجامعة587.0097.83للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةاحيائيعلو خضير ياسين علي6612121415005036

الطب كلية/المستنصرية الجامعة587.0097.83للبنات القدس اعداديةاحيائيهللا عبد مجول احمد شروق6622121422021057

الطب كلية/المستنصرية الجامعة586.0097.67للبنات الحكمة ثانويةاحيائيهاشم فاضل عباس فاطمه6631021422025039

الطب كلية/المستنصرية الجامعة586.0097.67للبنين الجمهورية إعداديةاحيائيعبد علي سعد محمد6641421411014125

الطب كلية/المستنصرية الجامعة586.0097.67للبنات الخنساء ثانويةاحيائيعلوان خلف زيد زينه6651421422040033

الطب كلية/المستنصرية الجامعة585.0097.50للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيمحمود حامد ماجد تبارك6661121422017037

الطب كلية/المستنصرية الجامعة585.0097.50للبنات الصمود ثانويةاحيائيحنش النبي عبد امير هاجر6671421422034050

الطب كلية/المستنصرية الجامعة585.0097.50للبنات الكرامة اعداديةاحيائيجميل مسعود لؤي فاطمه6681421422044149

الطب كلية/المستنصرية الجامعة585.0097.50للبنات التحرير اعداديةاحيائيمحمود نايف محمد ضحى6692121422046084

الطب كلية/المستنصرية الجامعة585.0097.50للبنات التحرير اعداديةاحيائيحسون محمد غسان طيبة6702121422046086

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة576.0096.00للبنات المسعودي ثانويةاحيائيمنصور ربيعان يحيى عبير6712321422020070

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة568.0094.67للبنين العلمية نصر نبوخذ اعداديةاحيائيمخلف محمد هللا عبد مصطفى6721121411015110
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االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة567.0094.50للبنين بالل ثانويةاحيائيحمزة حسن كريم علي6731021411021022

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة567.0094.50للبنين خلدون ابن اعداديةاحيائيهاتف عون عبد الرضا عبد محمد6741421411041092

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة567.0094.50للبنات االخيلية ليلى ثانويةاحيائيرشاد الخالق عبد عباس زينب6752121422044052

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة566.0094.33للبنات المختار عمر اعداديةاحيائيجسام دغيم عامر سرى6761121422022020

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة566.0094.33الشيعي الوقف- للبنات البنين ام ثانويةاحيائيعطشان حطام باسم حوراء6771221422030004

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة566.0094.33للبنات العذراء مريم اعداديةاحيائيولي عبد يحيى عالء هاجر6781521422014324

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة565.0094.17للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاحيائيفارس سعد قصي فاطمة6791121424015019

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة565.0094.17للبنات حديد زها اعداديةاحيائيحسن فالح نزار زينب6801321422048040

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة565.0094.17للبنات العشار اعداديةاحيائيعيسى كريم عادل نوران6811621422053140

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة576.0096.00للبنات القصواء ثانويةاحيائيعبد جميل طالب زينب6821221422051063

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة566.2894.38للبنين الكرخ-بغداد كلية ثانويةاحيائياحمد شهاب احمد مصعب6831121411038047

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة566.0094.33للبنين السجاد اعداديةاحيائيجاسم محمود هادي بالل6842321411027017

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة561.0093.50للبنات زينب اعداديةاحيائيصافي احمد شهاب شهد6851421422043175

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة561.0093.50للبنات المسائية الجادرية ثانويةاحيائيمحيميد حسن هاشم حوراء6861421426005089

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة561.0093.50للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةاحيائيمضحي مصطفى فليح مهدي6872121411055057

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة561.0093.50للبنات الوثقى العروة ثانويةاحيائيمبارك هللا عبد فاضل هند6882121422074128

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة560.0093.33للبنين العلمية الروابي اعداديةاحيائيرحم جبار الرزاق عبد احمد6891121411025014

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة560.0093.33للمتفوقات المنهل ثانويةاحيائيقدوري االمير عبد عباس سجى6901121422048049

العمارة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة549.0091.50للبنين الخالدية اعداديةتطبيقيفريح ناجي نادر الودود عبد6911921511007041

العمارة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة543.0090.50للبنين فلسطين اعداديةتطبيقيصالح مهدي خالد محمد6921921511002037

العمارة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة539.0089.83للبنين السالم اعداديةتطبيقيعبد أبراهيم صالح يوسف6931921511058042

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة501.0083.50للبنين الرضوانية اعداديةتطبيقيعلي حميد ماجد احمد6941021511037001

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة490.0081.67المختلطة قريش صقر ثانويةتطبيقيصالح حمود السالم عبد الرحمن عبد6951021517004012

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة486.0081.00للبنين  عكاظ اعداديةتطبيقيحجي جميل سعد حسين6961321511022023

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة483.0080.50للبنين المسائية الراية ثانويةتطبيقيخلف عناد حميد مصطفى6971921515006061

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة480.0080.00للبنين المسائية ريشة ابو الستار عبد الشهيد ثانويةتطبيقيحمد ابراهيم عامر مؤيد6981921515005056

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة477.0079.50للبنات الزهور ثانويةتطبيقيعواد طه قدوري اميمه6991121522019004

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة475.0079.17للبنين االهلية العلمية المأمون ثانويةتطبيقيرحمن مخلص صباح مصطفى7001021513001007

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة474.0079.00للبنات النصر اعداديةتطبيقيعلي محمد فاضل حوراء7011221522031014

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة464.0077.33للبنين العبيدي اعداديةتطبيقيعلي مفلح الستار عبد صفوان7021921511024026

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة464.0077.33للبنين القدس اعداديةتطبيقيجاسم سكران محمد بشار7031021511014033

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة449.0074.83للبنين المأمون اعداديةتطبيقيالرزاق عبد عدنان غسان الرحمن عبد7041021511006024
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الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة440.0073.33للبنين البراق اعداديةتطبيقيلكن حاكم حامد يوسف7051521511002073

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة439.0073.17للبنين العراقي التراث اعداديةتطبيقيجلوب بداي عماد العابدين زين7061521511008029

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة428.0071.33للبنين المعينية الثانويةتطبيقيحمد محمد سامي الرحمن عبد7071121511021018

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة428.0071.33للبنين الكبير المجر اعداديةتطبيقيدرويش محمد جاسم علي7082821511007066

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة523.0087.17للبنين التحرير اعداديةاحيائيحسن ثابت احمد مصطفى7092621411002127

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة502.0083.67للبنين (ع) علي االمام اعداديةتطبيقيحمودي علوان حاتم عمار7101221511005022

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة488.0081.33للبنين المعري العالء ابي اعداديةتطبيقيمحمود ناصر حارث عمر7111321511012084

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة498.0083.00للبنات النساء سيدة ثانويةاحيائيسلمان جاسم علي عبد جنات7122721422052020

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة489.0081.50للبنين الفلوجه اعداديةاحيائيمحمد جاسم وعد علي7131921411009159

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة486.0081.00للمتميزات الحريري ثانويةاحيائيسلوم كريم حاتم مريم7141321422039210

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة481.0080.17للبنات يافا اعداديةاحيائيخضير عبد محمد روان7151321422031059

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة478.0079.67للبنات العدوية رابعة اعداديةاحيائيمطشر جاسم لؤي الهدى بنت7162721422055025

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة475.0079.17للبنين عقيل ابن ثانويةاحيائيداود خليفه احمد حارث7171221411014011

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة465.0077.50للبنين رشد ابن إعداديةتطبيقيرشيد لطيف سعد مصطفى7181421511021132

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة455.0075.83للبنين القدس اعداديةتطبيقيعباس رشيد وليد اواب7191021511014027

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة440.0073.33للبنين الصالحين ضياء ثانويةتطبيقيعيدان علي غياب علي7202821511032033

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة429.0071.50للبنين الكرخ ثانويةتطبيقيهللا عبد سليم اسعد حسن7211021511003011

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة442.0073.67للبنين الطارق اعداديةتطبيقيبديوي ابراهيم كرجي علي7221021511038013

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة442.0073.67للبنات العيون ذات ثانويةتطبيقيسلوم كشكول حسن رقيه7231121522039013

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة412.0068.67للبنات عمارة ام ثانويةتطبيقيحسن محسن عمار فرح7241221522035027

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة483.0080.50للبنين الخليل ابراهيم اعداديةاحيائيمطر سباهي حسين عباس7252221411021099

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة478.0079.67للبنين النضال اعداديةاحيائيمجيد جابر قاسم حسين7262121411028023

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة422.0070.33للبنات الجامعة ثانويةتطبيقيضفير عناد الكريم عبد سما7271021522009022

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة411.0068.50للبنات الفاطميات أعداديةتطبيقيحمد وناس حيدر نبأ7281221522021025

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة398.0066.33للبنين العلمية النهرين اعداديةتطبيقيهادي حسن محمد سرمد الرحمن عبد7291121511019034

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة394.0065.67للبنات االصيل اعداديةتطبيقيصالح سلمان ميثاق هللا منة7301121522005031

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة386.0064.33للبنات األهلية العدل ثانويةتطبيقيرسول ابراهيم قاسم شهد7311221524003002

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة409.0068.17للبنين الجوالن اعداديةتطبيقيمحمد علي قاسم القادر عبد7321121511036022

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة403.0067.17للبنات الزهور اعداديةتطبيقيمحيديد جبر الرضا عبد رواء7331421522016007

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة398.0066.33للبنات بغداد اعداديةتطبيقيعسكر شهاب سرمد سما7341321522001036

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة398.0066.33للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةتطبيقيكويطع محمد الكريم عبد موسى7351521511017096

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة395.0065.83للبنات المأمون ثانويةتطبيقيحسن مهدي مهند سال7361021522034012
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البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة392.0065.33للبنين المستقيم الصراط اعداديةتطبيقيجاسم فريح محمد ابراهيم7371321511031003

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة497.0082.83المختلطة التميمي عمرو بن المقداد ثانويةاحيائيحمد علي حسين حيدر7381221417001020

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة484.0080.67للبنين العلمية االنصاري ايوب ابي اعداديةاحيائيغازي لفته سعد احمد7391121411008002

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة476.0079.33للبنين ضاري الشيخ اعداديةاحيائيشحاذة فرحان أسهيل رياض7401021411010007

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة475.0079.17للبنات العربية الثورة اعداديةاحيائيكريم راضي عباس ايه7411321422017024

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة475.0079.17للبنات الرشد اعداديةتطبيقيجبر لفته كريم ابتهال7421321522033003

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة472.0078.67للمتميزات الحريري ثانويةاحيائياللطيف عبد رمزي اياد سما7431321422039149

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة472.0078.67للبنات المآثر اعداديةاحيائيسيد عبود جاسم تقى7441521422011054

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة471.0078.50للبنات المنتهى اعداديةاحيائيعلوان زيد رعد هبه7452121422014063

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة470.0078.33للبنات الحرية اعداديةاحيائيعكيب هللا خير حازم الزهراء فاطمه7461221422026191

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة470.0078.33للبنات الهدى اعداديةاحيائيجبار عباس صادق الزهراء نور7471521422007192

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة469.0078.17للبنين النور اعداديةاحيائيخليل كاظم ثائر مصطفى7481221411023155

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة463.0077.17للبنات بغداد اعداديةاحيائيهللا عبد راضي محمد بنين7491321422001037

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة461.0076.83للبنات االزور بنت خوله ثانويةاحيائياسماعيل نوار هاشم تبارك7501221422015011

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة461.0076.83للبنات األهلية المبدعات ثانويةاحيائيسعدون جبار ستار سجى7511321424012006

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة456.0076.00للبنات العذراء مريم اعداديةاحيائيذبيح الحسن عبد فالح الهدى نور7521521422014309

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة456.0076.00للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةاحيائيعائد حوشان حيال محمد7532721411027107

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة455.0075.83للبنات النصر اعداديةاحيائيجاسم ياسين وسام زهراء7541221422031117

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة455.0075.83للبنات النصر اعداديةاحيائيغالي كاظم الرسول عبد سجى7551221422031149

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة430.0071.67للبنات العربية الثورة اعداديةتطبيقيشالل محمد عدي ايه7561321522017005

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة428.0071.33للبنات الخنساء اعداديةتطبيقيصبري طارق زياد تبارك7571321522018005

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة428.0071.33للبنات ايمن ام اعداديةتطبيقيسيد ياسين طه الهدى نور7581421522057037

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة418.0069.67للبنين الحسين ثورة اعداديةتطبيقيعلوان كاظم كريم سجاد7591521511007073

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة380.0063.33للبنات االزور بنت خولة اعداديةتطبيقيسعد عيسى الواحد عبد بنين7601521522006006

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة379.0063.17للبنين الكحالء ثانويةتطبيقيبدر عساف احمد حسين7612821511006012

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة443.0073.83للبنات السعادة ثانويةاحيائيجربوع نايف عامر ريم7621421422049011

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة431.0071.83للبنات الهدى اعداديةاحيائيمهدي حسن عباس مروج7631521422007163

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة427.0071.17للبنات المعراج اعدايةاحيائيعباس فياض سليمان طيبه7641021422031071

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة419.0069.83للبنات المقدادية اعداديةاحيائيخريبط حاجم الكريم عبد نور7652121422050203

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة418.0069.67للبنات المنارة اعداديةاحيائيالغفور عبد زامل رافد بسمه7662121422018019

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة415.0069.17للبنات االنفال ثانويةاحيائيابراهيم حميد طارق طيبه7671021422019077

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة415.0069.17للبنين الشرقية اإلعداديةاحيائيحسن احمد حسن علي7681421411020064
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الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة414.0069.00للبنين بالل ثانويةاحيائيشكر محمد وليد صديق7691021411021018

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة411.0068.50للبنات عدن اعداديةاحيائيهللا عبد نجم بشار زينب7701321422030038

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة399.0066.50للبنات سومر ثانويةتطبيقيشعالن فندي حسين اسيل7711421522008004

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة370.0061.67للبنين العامرية اعداديةتطبيقينامق نافع ثائر هللا عبد7721021511020148

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة369.0061.50للبنين الداودي اعداديةتطبيقيجاسم كاظم عالء محمد7731021511029043

             القانون كلية/المستنصرية الجامعة527.0087.83للبنات طيبة ثانويةادبييعقوب الزم سعد زهراء7741321222038021

             القانون كلية/المستنصرية الجامعة519.0086.50للبنات بلقيس اعداديةادبيفارس طربوش ناجي تبارك7751321222002020

             القانون كلية/المستنصرية الجامعة518.0086.33للبنات الرباب ثانويةادبيعاتي هدام جاسم ريام7761521222012011

             القانون كلية/المستنصرية الجامعة510.0085.00للبنين الحكيم باقر محمد ثانويةالشهيدادبيعلي نوري صالح الحسين7771421211051007

             القانون كلية/المستنصرية الجامعة509.0084.83للبنات السجى ثانويةادبيمحمد فخري جاسم مريم7781121222063027

             القانون كلية/المستنصرية الجامعة503.0083.83للبنات التسامح اعداديةادبيعباس حمكي مؤيد فاطمه7791421222012070

             القانون كلية/المستنصرية الجامعة503.0083.83للبنات الصدر امنة الشهيدة اعداديةادبيحسن كاظم جواد زينب7801521222009046

             القانون كلية/المستنصرية الجامعة497.0082.83للبنات صفية اعداديةادبيمجيد حسين علي هاجر7811421222011220

             القانون كلية/المستنصرية الجامعة497.0082.83للبنات االستقامة ثانويةادبيعوده طه ستار ورقاء7821521222018080

             القانون كلية/المستنصرية الجامعة495.0082.50للبنات االنفال ثانويةادبيحسين عراك اسماعيل نور7831021222019053

             القانون كلية/المستنصرية الجامعة494.0082.33للبنين المسائية شعبان 15 ثانويةادبيمزبان سحار االمير عبد احمد7841421215004002

             القانون كلية/المستنصرية الجامعة494.0082.33للبنات الشمائل ثانويةادبيهاشم زعيبل فالح زهراء7851421222042027

             القانون كلية/المستنصرية الجامعة494.0082.33للبنات الكرامة اعداديةادبيخميس فاضل ضياء زينب7861421222044020

             القانون كلية/المستنصرية الجامعة493.0082.17للبنات النطاقين ذات ثانويةاحيائيعباس كاظم عالء تبارك7871121422018013

             القانون كلية/المستنصرية الجامعة490.0081.67للبنات الزهراء ثانويةادبيحميد جبار علي دنيا7881321222021017

             القانون كلية/المستنصرية الجامعة490.0081.67للبنين الجزيرة إعداديةادبيجميل عطيه وهيب زيد7891421211016020

             القانون كلية/المستنصرية الجامعة489.0081.50للبنات جرير اعداديةادبيحمود صيهود برزان تبارك7901221222008012

             القانون كلية/المستنصرية الجامعة488.0081.33للبنات الزهراء نور ثانويةادبيطعيمه كمر رعد نور7911421222066040

             القانون كلية/المستنصرية الجامعة487.0081.17للبنات عائشة السيدة ثانويةادبيعلوان مطرود صباح زهراء7921321222045015

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة433.0072.17للبنات عدن اعداديةادبيعلي عبد وسام حوراء7931321222030033

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة396.0066.00للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةادبيعكاب مقصد انس ايالف7941021222012008

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة393.0065.50للبنين السويس اعداديةادبيهللا عبد حسين محمد الدين عز7951321211006052

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة388.0064.67للبنات االيمان نور ثانويةادبيحسين حمود صباح نرجس7961221222006043

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة387.0064.50للبنات الفاطميات أعداديةادبيعواد هويش احمد بنين7971221222021010

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة493.0082.17المختلطة سراجق اعداديةادبيعلي كريم نوري حاتم7982121217051003

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة453.0075.50للبنات الصدر امنة الشهيدة اعداديةادبياعبيد حسين حميد غدير7991521222009070

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة442.0073.67للبنات البتول اعداديةادبيحسن محمد جاسم ياسمين8001121222013104
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واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة440.0073.33للبنات الفكر اعداديةادبيخريبط فرحان عزيز هاجر8011521222016097

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة439.0073.17المختلطة التميمي حماد ماجد الشهيد ثانويةادبيسلمان حسين حيدر محمد8021021217012010

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة437.0072.83للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةادبيعلوان جاسم الكريم عبد صباح8031521211005038

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة436.0072.67للبنين االدبية الزكاة اعداديةادبيعبد خالد وليد هللا عبد8041121211053072

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة436.0072.67الخارجيونادبيعطية فرج رحيم احمد8051521218001023

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة434.0072.33للبنات الكبرى بدر ثانويةادبيداود علي عبد مهدي مسرة8061421222037037

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة431.0071.83للبنات هوازن ثانويةادبيحسون خنياب هللا عبد كوثر8071221222048007

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة430.0071.67للبنين المروج إعداديةادبيمطلق سالم محمد رسول8081421211011031

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة428.0071.33للبنات النصر اعداديةادبيعوده عبد حسين مريم8091221222031107

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة426.0071.00للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةادبيكلص سعدون محسن حيدر8101421211035056

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة426.0071.00للبنين المسائية بدر ثانويةادبيكويد فليح خالد امير8111521215002019

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة426.0071.00للبنين المغيرة ثانويةادبيهللا عبد الكريم عبد عمر ابراهيم8122121211048002

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة425.0070.83للبنات االنفال ثانويةادبيمحمد عبدهللا سمير رند8131021222019014

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة425.0070.83للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةادبيخليل ناصر فوزي عثمان8141421211013067

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة425.0070.83للبنات االسكندرونة اعداديةادبيمحمود مطلك داود فاطمه8151421222032064

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة423.0070.50للبنين الشاكرين اعداديةادبيكاطع لفته اركان احمد8161421211047004

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة422.0070.33للبنات البسملة ثانويةادبيعلوان جبر محمد سدى8171121222061023

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة422.0070.33للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةادبيعبيد صالح عبود جالل8181421211035021

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة422.0070.33للبنين الحسين ثورة اعداديةادبيلفته شناوة اركان حيدر8191521211007076

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة421.0070.17للبنين السياب اعداديةادبيكاظم حسن علي حسن8201121211027026

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة421.0070.17للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةادبيعلي جاسم هشام حسن8211421211003030

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة421.0070.17للبنات الربيع زهرة اعداديةادبيمحمد هللا عبد اسماعيل قند سمر8221521222010060

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة420.0070.00المختلطة عساكر ابن ثانويةادبيعبد خلف اركان حنين8231221227004001

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة420.0070.00للبنات الندى ثانويةادبيعلي عبد حمزه قاسم زهراء8241421222069034

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة419.0069.83للبنات االخالص اعداديةادبيجرو رشيد صالح مريم8251121222046092

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة419.0069.83للبنات الناصرة اعداديةادبيمحمد حسن عباس فاطمه8261421222056047

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة418.0069.67للبنات االدبية المحمودية اعداديةادبيعليوي خزعل علي جنان8271121222073027

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة418.0069.67للبنات بلقيس اعداديةادبيكاظم هادي عامر حوراء8281321222002025

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة417.0069.50للبنين االدبية القرطاس اعداديةادبيمحمود محمد طارق يوسف8291121211054102

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة417.0069.50للبنات االعتدال ثانويةادبيموسى عوده طارق الهدى نور8301321222008058

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة417.0069.50للبنات الشعب اعداديةادبيخليفه جبار حسين فاطمه8311321222022130

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة417.0069.50للبنات المهج اعداديةادبيهللا عبد نجم احمد زكيه8321421222035036
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واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة416.0069.33المختلطة المفاخر ثانويةادبيغضيب فرج صباح مصطفى8331221217006029

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة414.0069.00للبنين االبتكار اعداديةادبيجاسم رحيم محمد نمر8341121211033036

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة414.0069.00للبنين الكرمة اعداديةادبينصيف حمد شهاب عقيل8351921211065030

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة413.0068.83للبنين الثوار ثانويةاحيائياحمد محمود احمد سيف8361121411012017

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة413.0068.83للبنين الناصر عبد جمال اعداديةادبيحسين احمد سلمان بارق8372121211010006

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة411.0068.50للبنات االسكندرونة اعداديةادبيهدروس حمزه ميرزا زهراء8381421222032038

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة403.0067.17للبنات الشعب اعداديةاحيائيجميل عبد اسماعيل ابرار8391321422022006

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة392.0065.33للبنين العلمية الفقار ذو اعداديةاحيائيشعبان يحيى اثير يحيى8401121411006099

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة381.0063.50للبنات المعالي ثانويةاحيائياحمد عزت فؤاد زهراء8411421422054015

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة377.0062.83للبنين اليرموك اعداديةاحيائيعالوي محمد حبيب علي8421621411031026

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة377.0062.83للبنين المقدادية اعداديةاحيائيداود سلمان ابراهيم احمد8432121411038002

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة376.0062.67للبنات الجوهرة اعداديةاحيائيحسين حسن شاكر صبا8441421422065200

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة375.0062.50للبنات النعمان ثانويةاحيائيمحمود شاكر عماد شمس8451321422026010

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة374.0062.33للبنين قباء اعداديةاحيائيجبار كاظم صادق جعفر8461521411010008

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة371.0061.83للبنات دجلة ثانويةاحيائيكاظم حبيب ظاهر الزهراء فاطمه8471421422014070

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة369.0061.50للبنات المعرفة ثانويةاحيائيعايد عجاج عدنان زهراء8481121422060030

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة369.0061.50للبنات االهلية العلم منار ثانويةاحيائيحمود سلمان خالد امنة8491221424004001

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة365.0060.83للبنات الشعب اعداديةاحيائيحبيب عدنان نبهان اثمار8501321422022008

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة364.0060.67للبنين بغداد اسد اعداديةاحيائيعناد دفتر محمد ايمن8511421411040006

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة363.0060.50للبنات األهلية المبدعات ثانويةاحيائيسعدون جبار ستار حوراء8521321424012002

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة360.0060.00للبنات المسائية السماحة ثانويةتطبيقيعبد فياض علي نور8531121526001050

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة359.0059.83للبنات دجلة ثانويةاحيائيشرهان كاظم ماجد مريم8541421422014084

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة356.0059.33للبنين السالم ثانويةاحيائيجواد عمران مدحت فاروق8551021411030007

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة355.0059.17للبنين المنصور اعداديةتطبيقيليلو سالم حيدر هللا عبد8561021511026063

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة355.0059.17للبنات البتول اعداديةاحيائيمناجد مجيد عصام مريم8571121422013112

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة355.0059.17للبنات الربيع اعداديةاحيائيصريم هاشم محمد حنان8582321422022065

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة354.0059.00للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةتطبيقيطاهر لطيف صباح حسنين859162051060036

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة354.0059.00للبنات العذراء مريم اعداديةاحيائيالحليم عبد هويدي احمد آمنه8601521422014001

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة353.0058.83للبنين المسائية البغدادي ثانويةتطبيقياسود عبيد حميد مكرم8611921515019096

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة351.0058.50للبنين الدين صالح اعداديةتطبيقيسلمان محسن ثابت مصطفى8621321511008068

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة351.0058.50للبنين السياب اعداديةتطبيقيجاسم عبود محمد ليث8631321511028092

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة349.0058.17للبنات العلمية النهضة ثانويةتطبيقيمحمد هللا عبد خالد اسيل8641121522008003
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التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0079.83للبنات االزور بنت خولة اعداديةادبيمطر قاسم علي رقية8651521222006022

التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0078.83للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةادبيمحمد الكريم عبد وليد شهد8661221222005015

التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0077.83للبنات التفوق ثانويةادبيعذيب فرحان صادق يمامه8671221222032038

التربية كلية/المستنصرية الجامعة453.0075.50للبنين االدبية الرياحي الحر اعداديةادبيعلي عبد صادق اوس8681121211052021

التربية كلية/المستنصرية الجامعة449.0074.83الخارجياتاحيائيموسى فالح حسن ديانا8691421428050119

التربية كلية/المستنصرية الجامعة447.0074.50للبنين سامراء ثانويةادبيمغير ناصر حربي علي8701421211030033

التربية كلية/المستنصرية الجامعة436.0072.67للبنين ياسر بن عمار اعداديةادبيصبخ علي احمد نمر8711921211040039

التربية كلية/المستنصرية الجامعة432.0072.00للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةادبيحسن جاعد عباس كاظم8721421211003098

التربية كلية/المستنصرية الجامعة424.0070.67للبنات النبوغ ثانويةادبيشعالن حمزه ناهي هند8731021222016018

التربية كلية/المستنصرية الجامعة420.0070.00للبنات البتول اعداديةادبيعلي غربي محمد مريم8741121222013082

التربية كلية/المستنصرية الجامعة415.0069.17للبنين البشير اعداديةادبيسلمان صبيح صدام حيدر8751421211033037

التربية كلية/المستنصرية الجامعة414.0069.00للبنات المسائية المأذن اعداديةاحيائيعلي احمد حامد سجى8761921426001126

التربية كلية/المستنصرية الجامعة410.0068.33للبنين الحكمة دار اعداديةادبيعودة هادي خالد علي8771421211025055

التربية كلية/المستنصرية الجامعة407.0067.83للبنات اليرموك ثانويةاحيائيحبيب سلمان ابراهيم مريم8782121422035078

التربية كلية/المستنصرية الجامعة407.0067.83للبنات حيفا اعداديةادبيحمد زويد حسن زهراء8792321222046015

التربية كلية/المستنصرية الجامعة406.0067.67للبنات الباهلي امامة ابي ثانويةادبياحمد شكر جبير لمياء8801921222074014

التربية كلية/المستنصرية الجامعة402.0067.00الخارجياتاحيائيمصطفى عون عباس مريم8811421428050345

التربية كلية/المستنصرية الجامعة399.0066.50للبنين صنعاء اعداديةادبيعباس امير صدام حسين8822321211011022

التربية كلية/المستنصرية الجامعة398.0066.33للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيحرجان علي محمد عباس اثير8832521413023001

التربية كلية/المستنصرية الجامعة397.0066.17للبنات البدور ثانويةاحيائيتبن علي طالب تماره8842321422010007

التربية كلية/المستنصرية الجامعة394.0065.67للبنات االخيلية ليلى ثانويةاحيائيحسين محمد غمزي اسماء8852121422044002

التربية كلية/المستنصرية الجامعة393.0065.50للبنات النهار اعداديةاحيائينجم هندي احمد طيبه8861121422056052

التربية كلية/المستنصرية الجامعة393.0065.50للبنين الزهاوي اعداديةاحيائيفرحان جاسم مالك عباس8871521411015056

التربية كلية/المستنصرية الجامعة393.0065.50للبنين الرياحي اعداديةاحيائيخضير سلمان داود علي8882721411033108

التربية كلية/المستنصرية الجامعة392.0065.33للبنات االنتصار اعداديةادبيخلف محمد سعد هبه8891321222015121

التربية كلية/المستنصرية الجامعة391.0065.17المختلطة الطائي حاتم ثانويةاحيائيحسن موسى علي حيدر8902221417084006

التربية كلية/المستنصرية الجامعة390.0065.00للبنات الفضائل ثانويةادبيطبر غماس حيدر فاطمة8911421222019025

التربية كلية/المستنصرية الجامعة390.0065.00للبنات المسائية الوركاء ثانويةادبيرسن قاسم ماجد تقا8921421226003028

التربية كلية/المستنصرية الجامعة387.0064.50للبنات الفردوس اعداديةادبيمحمد النبي عبد صباح فاطمه8931321222040109

التربية كلية/المستنصرية الجامعة385.0064.17الخارجيونادبيعلي محمد عبد ثامر8941121218001144

التربية كلية/المستنصرية الجامعة384.0064.00للبنات االدبية المحمودية اعداديةادبيكاظم عليوي اسد بنين8951121222073021

التربية كلية/المستنصرية الجامعة383.0063.83للبنين المثنى اعداديةادبيسلمان الكريم عبد واثق محمود8961021211022098
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التربية كلية/المستنصرية الجامعة382.0063.67للبنات التفوق ثانويةادبيسعدون كاظم علي نجالء8971221222032033

التربية كلية/المستنصرية الجامعة380.0063.33للبنين عباس بن هللا عبد ثانويةادبيمنشد كزار هامل صدام8981421211031034

التربية كلية/المستنصرية الجامعة380.0063.33للبنات صفية اعداديةادبيرسن قاسم ماجد سرور8991421222011129

التربية كلية/المستنصرية الجامعة380.0063.33للبنات االستقامة ثانويةادبيغضبان حسين علي ابتهال9001521222018001

التربية كلية/المستنصرية الجامعة378.0063.00للبنات الكبرى خديجة ثانويةادبيمحمد دعدوش احمد ساره9011321222029033

التربية كلية/المستنصرية الجامعة377.0062.83المختلطة التميمي حماد ماجد الشهيد ثانويةادبيجواد زوين عدي فاطمه9021021227012006

التربية كلية/المستنصرية الجامعة377.0062.83للبنين عباس بن هللا عبد ثانويةادبيعبود شعيب فرحان صادق9031421211031032

التربية كلية/المستنصرية الجامعة376.0062.67للبنات الزهراء ثانويةادبيابراهيم هواس مالك عائشة9041121222029027

التربية كلية/المستنصرية الجامعة375.0062.50للبنين الفارابي ثانويةادبيسعيد كاظم علي نصر9052121211025053

التربية كلية/المستنصرية الجامعة368.0061.33للبنين خانقين اعداديةتطبيقيعلي حسن فليح علي9062121511011028

التربية كلية/المستنصرية الجامعة362.0060.33للبنات السمر تل ثانويةتطبيقيجسام احمد حسين هبه9071121522058016

التربية كلية/المستنصرية الجامعة357.0059.50للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةتطبيقيديوان النبي عبد حبيب حسن9081521511005023

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة472.0078.67للبنات األدبية العقيلة اعداديةادبيصالح محمد موسى احمد زينب9091121222062044

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة427.0071.17للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةادبيحسوني سعدون جاسب يوسف9101521211017131

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة416.0069.33للبنات الكبرى خديجة اعداديةادبيعبيس خضر علي ساره9111121222017067

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة396.0066.00للبنات النضال ثانويةاحيائيكاظم جواد نصار امنه9121021422020003

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة395.0065.83للبنات بلقيس اعداديةاحيائيناصر الرزاق عبد عزيز زهراء9131421422062060

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة390.0065.00للبنين الصفاء ثانويةادبيجازع االمير عبد وليد علي9141421211046053

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة380.0063.33للبنين الرصافي معروف ثانويةادبيسمير كفيل جعفر صادق9151421211037026

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة376.0062.67للبنات األهلية بغداد ثانويةادبيجاسم حمزه اثير فاتن9161121224003006

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة371.0061.83للبنات الحريري اعداديةتطبيقياحمد اللطيف عبد غزوان منار917132052117048

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة362.0060.33للبنين المستقيم الصراط اعداديةادبيابراهيم خليل احمد محمد9181321211031088

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة359.0059.83للبنات فدك اعداديةادبيمحمد جاسم عماد ديانا9191421222006029

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة354.0059.00للبنين قباء اعداديةادبيغضيب موات نعيم علي920152021010047

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة353.0058.83للبنات الفيحاء اعداديةادبيمحمد جعفر حسين طيبه9211521222008076

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة346.0057.67للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةادبيجاسم مبارك سمير حارث9221321211009018

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة345.0057.50للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةادبياحمد حسن عدي محمد9232121211055042

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة340.0056.67للبنات االعظمية اعداديةادبيخليل علي جالل حنان9241321222004026

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة340.0056.67للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةادبيالزم حسن علي موسى9251521211005095

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة339.0056.50للبنات فدك اعداديةادبيسلمان هاتو سليم غفران9261421222006068

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة339.0056.50للبنين النعيمية اعداديةادبيحاتم صالل ضياء العابدين زين9271921211100014

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة338.0056.33للبنين النجاح اعداديةادبيفهد بندر الوهاب عبد حسن928142021027028
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اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة338.0056.33للبنين الهيثم ابن ثانويةادبيحسين عباس خضير محمد9291221211033032

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة338.0056.33للبنين السويس اعداديةادبيهاشم حسين علي امير9301321211006014

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة338.0056.33للبنات االعتدال ثانويةادبيجاسم جوده علي طيبه9311321222008034

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة337.0056.17للبنات االنفال ثانويةادبيحمادي خلف سمير شهد9321021222019029

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة337.0056.17للبنات البتول اعداديةادبيجودي طالب علي اسماء9331121222013005

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة337.0056.17للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةادبيجبر كاظم احمد حسن9341321211007010

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة336.0056.00للبنات الرباب اعداديةادبيعلي لفته اسماعيل بنين9351221222041015

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة336.0056.00للبنات االسوار ثانويةادبيزيدان هدوان صفاء سالي9361321222007023

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة335.0055.83للبنين االعظمية اعداديةادبياحمد عدنان عمر يوسف9371321211001080

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة446.0074.33للبنات الرحاب ثانويةاحيائيحمدان لفته جبار زهراء9381121422067013

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة376.0062.67للبنات االعظمية اعداديةادبيمحمد جاسم فاضل زبيده9391321222004049

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة334.0055.67للبنات الرسول ريحانة ثانويةادبيحمود جاسم خالد ايه9401421222025006

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة334.0055.67للبنات الكبرى زينب اعداديةادبيثابت نعمان احمد رفقة9412121222065037

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة350.0058.33للبنات الفردوس اعداديةتطبيقيحسين علي واثق دنيا9421321522040025

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة324.0054.00للبنين الدين صالح اعداديةادبيالرحمن عبد محمد معاد محمد943132021008129

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة426.0071.00المختلطة البيطار ابن ثانويةاحيائيعلي سهيل حامد اريام9441121427007001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة388.0064.67للبنات المالئكة نازك اعداديةادبيجبر راضي خضر بنين9451221222046029

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة387.0064.50للبنات الكوثر ثانويةاحيائيحمد رجب حمد اية9461021422040001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة386.0064.33للبنات الكوثر ثانويةاحيائيجبر حيدر الكريم عبد زهراء9471321422044024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة383.0063.83للبنين االمين البلد اعداديةاحيائيضيدان هللا عبد خالد وليد9481121411031026

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة378.0063.00للبنات المالئكة نازك اعداديةاحيائيكاظم حسن احمد عائشه949132042086075

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة370.0061.67للبنين الوركاء اعداديةادبيهللا عبد ارحيم جمال علي9501121211026080

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة369.0061.50للبنات يافا اعداديةادبيبديوي حسين حسن يقين9511321222031144

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة369.0061.50للبنات الرسول ريحانة ثانويةادبيسراي مخلف كاظم خديجه9521421222025013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة368.0061.33للبنات رفيدة اعداديةادبيمجيد محمد جاسم اسيل9531121222041004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة367.0061.17الخارجياتادبيعباس ربيح عثمان تبارك9541321228050100

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة367.0061.17للبنين العراق ثانويةادبيشارع فطاس حماد محمد9551421211036027

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة367.0061.17للبنين البيادر ثانويةاحيائيشعالن مطلب حسن ليث9561921411091029

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة366.0061.00للبنات نرجس السيدة اعداديةادبيهاشم يوسف مهدي الهدى بنت9571521222015016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة365.0060.83المختلطة الكرار ثانويةادبيهللا عبد حسين طه وسن9581121227006014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة364.0060.67للبنات العراق زهو اعداديةادبيسعود الوهاب عبد ستار رونق9591321222009015

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة364.0060.67للبنات المؤمنين ام ثانويةادبيصالح جباري جواد رغد9601421222046021
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة363.0060.50المختلطة النضال ثانويةادبيحسين علي محمد يوسف9611121217003017

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة363.0060.50للبنين الواقدي ثانويةادبيمحمد عبد حميد الستار عبد9621921211083024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة362.0060.33للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد اعداديةادبيصفوك كريم مسلم مؤمل9631421211017075

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة361.0060.17المختلطة المحمدي سلمان اعداديةادبيمحمد مهدي حامد امجد9641121217008005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة361.0060.17للبنين المركزية االعداديةاحيائيشالف جاسم احمد حسين9652221411004089

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة359.0059.83للبنات اليمامة زرقاء ثانويةادبيحسن فالح حسن اوس9661121222004003

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة358.0059.67للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةادبييحيى قاسم حازم مريم9671121222030055

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة358.0059.67للبنات البخاري ثانويةاحيائياحمد شهاب سعيد حوراء9681221422027017

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة357.0059.50للبنات االبتهال ثانويةاحيائيعويد عذاب خالد حنين9691421422005015

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة355.0059.17للبنين الروافد اعداديةادبيكريم هللا عبد عدنان عالء9701121211024030

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة355.0059.17للبنين الشاكرين اعداديةادبيرحيم هللا عبد صالح محمد9711121211028027

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة355.0059.17للبنين الرمانة اعداديةادبيمحيسن جاسم حمد مصطفى9721921211112039

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة354.0059.00للبنات النصر اعداديةادبيلعيبي كاظم حيدر كوثر9731221222031102

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة354.0059.00للبنين الحسين ثورة اعداديةادبيباقر حسين قاسم احمد9741521211007014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة353.0058.83للبنات العقيلة اعداديةادبيعصاد بريسم قاسم بتول9751521222001014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة349.0058.17للبنين الكندي اعداديةتطبيقيسعدون طاهر كريم محمد976222051011065

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة348.0058.00للبنين الخطيب اعداديةادبيماضي حسين الكريم عبد اسامه9771221211031013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة343.0057.17للبنات المسائية الرضي الشريف ثانويةادبيمحسن رسول حاتم رسل9781421226002010

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة343.0057.17للبنين الزهاوي اعداديةادبيكريم خشن خالد مجتبى9791521211015082

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة342.0057.00للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةادبيالرضا عبد عبيد حافظ علي980152021018059

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة342.0057.00للبنات الكبرى بدر ثانويةادبيمجيد طارق احمد دانيه9811421222037008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة342.0057.00للبنات نرجس السيدة اعداديةادبيذايب كاظم حيدر نبأ9821521222015071

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة338.0056.33للبنات الكاظمية اعداديةتطبيقيحسين غالم حسن محمد فالح فاطمة9831221522029012

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0079.67للبنات عائشة اعداديةادبيهللا عبد علوان محسن هدير9841121222023056

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0078.83المختلطة االهلية للمكفوفين الصدر حسين السيد ثانويةادبيعلي فاضل عباس يونس9851221217011011

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0078.50للبنات العربي السيف اعداديةادبيظاهر محمد ميثم سجى9861321222035045

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0077.83للبنات حماة اعداديةادبيماجد مهدي صالح االء9871121222025005

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة460.0076.67للبنين الفهود اعداديةاحيائياحسين صابر كاظم حسين9882221411042033

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة456.0076.00للبنات التقى اعداديةادبيحاضر ساجت صفاء تبارك9891121222012030

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة451.0075.17للبنات العقيلة اعداديةادبيمحمود محمد فريد اية9901521222001010

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة328.0054.67للبنات المالئكة نازك اعداديةادبيخلف حميد قاسم شهالء9911221222046102

االولى الصفوف معلم قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة371.0061.83للبنات الزهراء ثانويةادبيداخل فاضل علي رقيه9921121222029015
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السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة378.0063.00للبنات البنين ام اعداديةادبيابراهيم خليل ميثاق مريم9931321222011063

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة338.0056.33للبنين خيبر بطل إعداديةاحيائيعلي حسين عباس احمد9941421411009007

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة334.0055.67للبنات االخيضر ثانويةادبيذياب حريش محمد زهراء9951221222052022

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة330.0055.00للبنات الزهور اعداديةاحيائيحسين السادة عبد عنيد مروة9961421422016071

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة329.0054.83للبنات الفاروق اعداديةاحيائيموسى الحميد عبد صفاء نور9971021422037079

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة318.0053.00للبنين الداخلية اعداديةادبيصالح حميد طارق عمر9981021211033032

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة318.0053.00للبنين السجاد اعداديةادبيحمزه نوري محمد علي9992321211027038

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة313.0052.17للبنين سيناء اعداديةادبيعلي حسن احمد خطاب10001321211018023

الطب كلية/البصرة جامعة598.0099.67للبنات االهلية ادم ثانويةاحيائيصيوان غني علي فاطمه10011621424051115

الطب كلية/البصرة جامعة594.4499.07للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةاحيائيزغير جنتو تحسين احمد10021621411068001

الطب كلية/البصرة جامعة594.0099.00للبنات االهلية العرب شط ثانويةاحيائيصالح كاظم اسامه البنين ام10031621424011018

الطب كلية/البصرة جامعة591.0098.50للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةاحيائيشري منذر سرمد سؤدد10041621424010048

الطب كلية/البصرة جامعة591.0098.50للبنات الخنساء اعداديةاحيائيالحسن عبد حمود مضيلم رقيه10052221422004108

الطب كلية/البصرة جامعة589.4898.25للبنات العراق ثغر ثانويةاحيائيفرحان دحام هيثم روان10061621422056010

الطب كلية/البصرة جامعة588.0098.00للبنات االهلية االرتقاء ثانويةاحيائيجري فدعم سالم زينب10071621424028025

الطب كلية/البصرة جامعة585.0097.50للبنات االهلية الرافدين ملتقى ثانويةاحيائيعسكر الرزاق عبد نزار ابتسام10081621424019001

الطب كلية/البصرة جامعة582.0097.00للبنات االهلية الرسول آل ثانويةاحيائيموسى خطار جواد استبرق10091621424002002

الطب كلية/البصرة جامعة582.0097.00للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيجابر سلمان حيدر الزهراء10101621424072011

الطب كلية/البصرة جامعة577.0096.17للبنات االهلية العرب شط ثانويةاحيائيهللا عبد نجم صالح تبارك10111621424011040

الطب كلية/البصرة جامعة577.0096.17للبنين طالب ابي بن علي اعداديةاحيائيمحمد سعد عمار ياسر10122121411014178

الطب كلية/البصرة جامعة574.0095.67للبنين األهلية التفوق اعداديةاحيائيمجيد سلمان ظافر يوسف10131021413007036

الطب كلية/البصرة جامعة573.0095.50للبنين االهلية براثا ثانويةاحيائيكاظم عبد احمد علي10142521413033077

الطب كلية/البصرة جامعة570.0095.00للبنين العامرية اعداديةاحيائيخليل هللا عبد وليد محمد10151021411020164

الطب كلية/البصرة جامعة570.0095.00للبنين االهلية االبداع صدى ثانويةاحيائياحمد اسماعيل محمد اسماعيل10161821413017002

الطب كلية/البصرة جامعة569.0094.83للبنين تلعفر اعداديةاحيائيعبود مصطفى خليل عباس10171721411110028

الطب كلية/البصرة جامعة569.0094.83للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةاحيائيخنفر طاهر هاشم فاطمه10182521424020026

الطب كلية/البصرة جامعة568.0094.67للبنين المركزية االعداديةاحيائيكاظم جبار غسان امين محمد10191321411010120

الطب كلية/البصرة جامعة568.0094.67المختلطة الحيدري ثانويةاحيائيعبيد محمد عبد اسماء10202321427027001

الطب كلية/البصرة جامعة567.0094.50للبنين الفلوجه اعداديةاحيائيعليوي حسين مجيد رياض10211921411009080

الطب كلية/البصرة جامعة567.0094.50للبنين الصدر اعداديةاحيائيثلج خميس ابراهيم محمد10222021411006052

الطب كلية/البصرة جامعة566.0094.33للبنات البتول اعداديةاحيائيعوجان محمد عدي ازل10231121422013005

الطب كلية/البصرة جامعة566.0094.33للبنين النوارس ثانويةاحيائييوسف يعقوب عباس رامي10241321411025008
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الطب كلية/البصرة جامعة566.0094.33للبنات فدك اعداديةاحيائيعاتي جبار محمد زمن10251421422006064

الطب كلية/البصرة جامعة566.0094.33للبنين النموذجية المنان منة اعداديةاحيائيرسن علي حسين باقر محمد10261521411019020

الطب كلية/البصرة جامعة566.0094.33للبنات االهلية الغربية ثانويةاحيائيعبد سعيد فواز هاجر10271921424002015

الطب كلية/البصرة جامعة566.0094.33المختلطة اشبيلية ثانويةاحيائيكردي علي جمعه اركان10282021417007003

الطب كلية/البصرة جامعة566.0094.33للبنين القرطبي اعداديةاحيائيجاسم ذياب اسعد ايمن10292121411051025

الطب كلية/البصرة جامعة566.0094.33للبنات النرجس ثانويةاحيائيكاظم جواد مزهر مريم10302221422060052

الطب كلية/البصرة جامعة566.0094.33للبنات االهلية العراق كل ثانويةاحيائيجاسم فاضل عباس نبأ10312321424011015

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة577.0096.17للبنين الشيوخ سوق اعداديةاحيائيذنون يونس محمد احمد10322221411033025

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة567.0094.50للبنين الشرقية االعداديةاحيائيعبد جاسم محمد هللا عبد10331721411008222

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة566.0094.33للبنين السالم ثانويةاحيائيداحور ابراهيم عثمان تمارة10341821421039004

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة566.0094.33للبنين فلسطين اعداديةاحيائيمحمود الجبار عبد عطا علي10351921411002035

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة566.0094.33للبنات االغراس ثانويةاحيائياحمد الهادي عبد واثق اية10362121422094006

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة565.6894.28للمتميزين الكرار ثانويةاحيائيناهي شريف حسين علي10372221411001030

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة565.0094.17للبنات العباسية اعداديةاحيائيوذيح غياض عيسى غدير10381621422057031

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة565.0094.17للبنات اليمن اعداديةاحيائييونس ذنون حاتم رحمة10391721422008056

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة565.0094.17للبنين الضيفان ابي اعداديةاحيائيفارس طالك احمد حسين10402121411030012

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة565.0094.17للبنين الجمهورية اعداديةاحيائيصالح جهاد علي الفقار ذو10412221411003103

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة565.0094.17للبين االهلية المعرفة ثانويةاحيائيمحيسن حمادي امجد محمد10422221413060099

االسنان طب كلية/البصرة جامعة569.0094.83للبنات الخنساء اعداديةاحيائيرشك حسن عقيل زهراء10431621422054033

االسنان طب كلية/البصرة جامعة564.0094.00للبنات االهلية القرنة انوار ثانويةاحيائيالواحد عبد قاسم ازهر فاطمة10441621424059025

االسنان طب كلية/البصرة جامعة562.0093.67للبنين ديالى اعداديةاحيائياحمد سعيد احمد حسين10452121411012060

االسنان طب كلية/البصرة جامعة561.0093.50للبنين التميز اعداديةاحيائينتيش جعيول احمد كرار10462221411077154

االسنان طب كلية/البصرة جامعة561.0093.50للبنات النيل اعداديةاحيائيروضان حمود هالل نبراس10472221422054105

الصيدلة كلية/البصرة جامعة580.0096.67للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةاحيائيهللا عبد عدنان جبار الفقار ذو10481621413006031

الصيدلة كلية/البصرة جامعة562.0093.67للبنات العشار اعداديةاحيائيالرسول عبد ابراهيم حيدر مريم10491621422053121

الصيدلة كلية/البصرة جامعة558.0093.00للبنات المآثر اعداديةاحيائيزبون جوده حسن فاطمه10501521422011175

الصيدلة كلية/البصرة جامعة558.0093.00للبنين االهلية النجاح طريق ثانويةاحيائيصبر مشكور كامل مؤيد10512221413041047

الصيدلة كلية/البصرة جامعة557.0092.83للبنات الرباب ثانويةاحيائيمحمد سعدون صباح بركات10521521422012013

الصيدلة كلية/البصرة جامعة557.0092.83للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةاحيائيدليمي دلبوح مهدي حسين10532121411001031

الصيدلة كلية/البصرة جامعة557.0092.83للبنات الطيبات اعداديةاحيائيرحيم خلف احمد طيبة10542121422085165

الصيدلة كلية/البصرة جامعة557.0092.83للبنات االهلية الرازي ثانويةاحيائيعكيب كريم قاسم مسره10552221424001084

الصيدلة كلية/البصرة جامعة557.0092.83للبنين الخيرية االهلية القاسم ثانويةاحيائيحمود عكل ياس باقر محمد10562521413011014
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الصيدلة كلية/البصرة جامعة557.0092.83(ب) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائياسماعيل شاكر لؤي مريم10572521424018202

الصيدلة كلية/البصرة جامعة557.0092.83للبنات االنصارية نسيبة ثانويةاحيائيمخرب رحيم محسن بنين10582821422018019

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة489.0081.50للبنين األهلية العرب شط ثانويةتطبيقيصكر اكطامي علي منتظر10591621513021133

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة478.0079.67الخارجياتتطبيقيمحمد هاشم جالل وهج10601621528050542

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة501.0083.50للبنات الميقات  اعداديةتطبيقيشلوك علي حسين علياء10611621522029030

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة469.0078.17للبنين االهلية الخالدون ثانويةتطبيقيخليفه درجال احمد كرار10621621513080007

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة550.0091.67للبنات العشار اعداديةاحيائيجاسم العالي عبد عمار فردوس10631621422053115

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة518.0086.33للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةاحيائيخلف ناصر الحسين عبد احمد10641621413006006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة505.0084.17للبنات األهلية النموذجية الخاصة هللا بقية ثانويةاحيائيكباشي منير يوسف زينب10651621424044050

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة535.0089.17للبنات المعالي اعداديةاحيائيسلمان حمود حمدي فاطمه10661621422018025

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة515.0085.83للبنين االهلية المستقبل ثانويةتطبيقيشذر حريحش فالح يحيى10671621513099010

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة549.0091.50للبنات المعقل اعداديةتطبيقييوسف احمد شهاب نهى10681621522014056

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة545.0090.83للبنات االبتسامة اعداديةتطبيقيعلوان الكريم عبد محمد زينب10691621522076035

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة539.0089.83للبنات الفضائل اعداديةتطبيقيمعرض صالح عكيب وعود10702221522005019

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة534.0089.00للبنين البصرة اعداديةتطبيقيهللا عبد مهدي زهير كرار10711621511007078

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة533.0088.83للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةتطبيقيسلطان الرزاق عبد حامد رائد10721921511011017

العلوم كلية/البصرة جامعة521.0086.83للبنات االهلية العرب شط ثانويةاحيائيالزم عباس فاضل زينب10731621424011070

العلوم كلية/البصرة جامعة488.4481.41للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيمليوخ جاسم محمد نيران10742521424014367

العلوم كلية/البصرة جامعة464.0077.33للبنات االهلية الرضي الشريف ثانويةاحيائيالحسين عبد جاسم هادي زهراء10751621424022068

العلوم كلية/البصرة جامعة445.0074.17للبنات الفضائل اعداديةاحيائيمنشد غازي مسافر تبارك10762221422005010

العلوم كلية/البصرة جامعة444.0074.00للبنين الحلة اعداديةاحيائيموسى المجيد عبد حسين نور10772321411020398

العلوم كلية/البصرة جامعة433.0072.17الخارجياتتطبيقيسلمان خالد امجد ندى10781621528050467

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة406.0067.67للبنين المعقل اعداديةتطبيقيإبراهيم الحميد عبد زيدون الحسين10791621511018017

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة406.0067.67للبنات الميقات  اعداديةتطبيقيحميدي مران طالب نور10801621522029043

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة390.0065.00للبنين ثابت بن حسان اعداديةاحيائيلفتة راضي اركان محمد10812821411010034

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة494.0082.33للبنين المركزية االعداديةتطبيقيابراهيم جواد محمد جعفر10821621511001041

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة414.0069.00للبنين العرب شط اعداديةتطبيقيعلي حاتم السالم عبد علي10831621511034108

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة405.0067.50للبنات االهلية االرتقاء ثانويةاحيائيعلي محمد علي زينب10841621424028027

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة400.0066.67للبنات العقيدة ثانويةاحيائيطاهر صالح محمد زهراء10851621422055022

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة392.0065.33للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةاحيائياللطيف عبد خالد مفيد اسراء10861621424007002

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة390.0065.00للبنات المعقل اعداديةاحيائيابراهيم كاظم جواد العنود1087162042169004

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة386.0064.33للبنين الخصيب ابي اعداديةاحيائيسلطان عبد عدنان خالد10881621411040022
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القانون كلية/البصرة جامعة481.0080.17للبنات االهلية النموذجية الفارابي ثانويةادبيوريوش جاسم نصيف سمانه10891621224033005

القانون كلية/البصرة جامعة449.0074.83للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةاحيائييعقوب سامي عدي اية10901621426002003

القانون كلية/البصرة جامعة433.0072.17للبنين األهلية العرب شط ثانويةاحيائيالمجيد عبد محمد ابراهيم مصطفى10911621413021071

التمريض كلية/البصرة جامعة527.0087.83للبنات الهدى اعداديةاحيائيمريهج لفتة بدر نجاة10921621422003051

التمريض كلية/البصرة جامعة520.0086.67للبنات رفيدة اعداديةاحيائيمهدي كامل حيدر حوراء10931121422041028

التمريض كلية/البصرة جامعة513.0085.50للبنات الوقار ثانويةاحيائيحمود جاسم رزاق كوثر10942221422025012

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة377.0062.83للبنات كربالء بطلة ثانويةاحيائياسماعيل الودود عبد الوهاب عبد زهراء10952821422003060

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة371.0061.83للبنين االهلية العلوم شمس ثانويةاحيائيفشاخ خضر محمد سجاد10962221413006071

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة354.0059.00للبنات السرور اعداديةاحيائيشبيب عيسى هاشم ندى1097272042066029

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة354.0059.00للبنين االهلية الصويرة مستقبل اعداديةاحيائياحمد ملوي رمضان مصطفى10982621413009060

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة348.0058.00للبنين الصقالوية اعداديةاحيائيفرحان عبيد شوكت محمد10991921411028044

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة347.0057.83للبنين االنصار اعداديةاحيائيحليحل سكران مهدي علي11001321411003076

الزراعة كلية/البصرة جامعة337.0056.17للبنات الخصيب ابي اعداديةتطبيقيالمجيد عبد ابراهيم عيسى سجى1101162052218043

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة415.0069.17للبنات الهدى اعداديةادبيمحمد عادل حسين زهراء11021621222003015

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة396.0066.00للبنات الميقات  اعداديةادبيحمزه طه وليد هبه11031621222029085

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة394.0065.67للبنات المالئكة نازك اعداديةادبيصالح محمد رؤف زينب11041621222079017

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة386.0064.33للبنين الطالئع اعداديةادبيزاير عداي جمال سجاد11051621211012022

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة385.0064.17للبنين االهلية البصرة ثانويةادبيشهاب سعودي ضياء مصطفى11061621213053008

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة383.0063.83للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةتطبيقيجابر مولى حميد هللا عبد11071621515008061

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة381.0063.50للبنين االكرمين اعداديةتطبيقيفليح هللا عبد كريم حسين11081621511017040

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة379.0063.17للبنين االهلية الريان ثانويةادبيطه صالح فرقد مجيد11091621213003009

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة379.0063.17للبنات العقيدة ثانويةادبياحمد شاكر احمد ايه11101621222055009

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة374.0062.33للبنين المسائية المكاسب اعداديةادبيمحيسن لفته كريم منتظر11111621215016093

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة372.0062.00للبنين المسائية الزبير خور ثانويةادبيحسين هللا عبد الحسين عبد هادي11121621215009056

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة369.0061.50للبنات الرافدين هبة ثانويةادبيعوده ماهر علي هاجر11131621222059038

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة367.0061.17للبنين المتنبي اعداديةادبيجعفر عزيز ثائر علي11141621211006052

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة336.0056.00للبنات الشموخ اعداديةاحيائيناصر جفات باسم جنات11152221422028037

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة331.0055.17للبنين النصر اعداديةاحيائيعكله عباس كريم تحسين11162221411025009

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة367.0061.17للبنين الشهداء اعداديةتطبيقيفليح جاسب ميثم حسين11171621511015047

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة349.0058.17للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةادبيياسين جميل قاسم فاطمة11181621222032042

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة465.0077.50للبنات المدينة شهداء ثانويةاحيائيكاظم القادر عبد اليذ زهراء11191621422011018

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة377.0062.83للبنات االهلية ادم ثانويةاحيائيجابر الواحد عبد باسم مريم11201621424051132
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القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة367.0061.17للبنات دجلة اعداديةادبيغضبان نوري صباح فاطمة11211621222067033

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة363.0060.50المختلطة الهناء ثانويةاحيائيسالم عداي محسن فاطمه11222221427062011

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة361.0060.17للبنات المصطفى اعداديةاحيائيفنجان دين الزهره عبد غفران11232221422006073

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة359.0059.83للبنين االهلية بغداد ثانويةاحيائيطعمه عوده سلمان جعفر11242221413025012

االنكليزية اللغة قسم/القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة517.0086.17للبنات األهلية النموذجية الخاصة هللا بقية ثانويةادبيجابر حميد هللا عبد نبأ11251621224044010

االنكليزية اللغة قسم/القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة432.0072.00للبنات الشنقيطي اعداديةادبييوسف طه صالح بدور11261621222035018

االنكليزية اللغة قسم/القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة420.0070.00للبنين اتى هل اعداديةادبيالجبار عبد حسين محمد الجبار عبد امين11272521211036010

االنكليزية اللغة قسم/القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة416.0069.33للبنين الطوسي الشيخ اعداديةادبيادريس عبيد محمد علي11282721211015125

االنكليزية اللغة قسم/القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة406.0067.67للبنين المختار اعداديةادبيعواد كريم جعفر علي11292221211043079

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة428.0071.33للبنات االهلية االمتياز ثانويةاحيائيعطيه حمود رعد ايه11301621424001009

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة397.0066.17للبنات العقيدة ثانويةتطبيقيمحيسن زغير طالب مريم11311121522015042

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة507.0084.50للبنات البسمة اعداديةادبيجاسم قاسم محمد زهراء11321621222080041

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة434.0072.33للبنين االكرمين اعداديةادبيحسن عبد محمد حسن11331621211017016

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة426.0071.00للبنات الوثبة اعداديةادبيعلك عامر علي شهد11341621222065038

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة396.0066.00للبنات الفجر مطلع اعداديةادبيشهاب احمد شهاب اماني11351621222042006

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة391.0065.17للبنين العباس اعداديةادبيضمد محمد جاسم الحسين11361621211046003

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة382.0063.67للبنات الصواري ذات ثانويةادبيالمجيد عبد الحميد عبد باسل هاله11371621222041057

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة367.0061.17المختلطة العشرين ثورة ثانويةادبيحمادي جاسم حسين علي11382321217015016

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة499.0083.17للبنات األخيلية ليلى اعداديةادبيكاظم جواد عالء مريم11391621222036071

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة499.0083.17للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةادبيخليف كاظم كمال مجتبى11402221211065020

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة494.0082.33للبنات غزة اعداديةادبيظاهر سبتي ظاهر عهود11411621222034023

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة476.0079.33للبنات الميقات  اعداديةادبيجاسم موسى عمار ايه11421621222029014

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة403.0067.17للبنات الخالصة اعداديةتطبيقيناصر شايع رائد زهراء11431621522064022

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة344.0057.33للبنات نفيسة السيدة اعداديةادبييونس ابراهيم خليل زينب11441621222094018

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة323.0053.83للبنات الزوراء ثانويةادبيمحمد جاسم محمد بتول11451621222025005

اآلداب كلية/البصرة جامعة417.0069.50للبنات االهلية العرب شط ثانويةاحيائيطاهر ناصر احمد اسالم11461621424011011

اآلداب كلية/البصرة جامعة382.0063.67للبنات الزاهر العهد اعداديةادبيموسى جعفر عادل شهد11471621222069042

اآلداب كلية/البصرة جامعة346.0057.67المختلطة المعراج ثانويةادبيعيسى صالح مهدي حوراء11481621227002004

اآلداب كلية/البصرة جامعة326.0054.33للبنات الفجر مطلع اعداديةادبييعقوب ابراهيم خليل ندى11491621222042107

البحار علوم كلية/البصرة جامعة415.0069.17للبنات الشنقيطي اعداديةتطبيقيمحمد قاسم هيثم زهراء11501621522035030

الموصل طب كلية/الموصل جامعة608.76101.46االولى المتميزات ثانويةاحيائيسليمان محمد عماد هاجر11511721422004159

الموصل طب كلية/الموصل جامعة603.00100.50للبنات االندلس اعداديةاحيائيحسين رمضان محمد شهد11521721422054167
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الموصل طب كلية/الموصل جامعة603.00100.50للبنات االله عبد نجوى الشهيدة اعداديةاحيائيصالح داود سليمان غفران11531721422059039

الموصل طب كلية/الموصل جامعة598.1299.69المختلطة االهلية المنار ثانويةاحيائيرمضان سعيد محمود صفا11543321427014020

الموصل طب كلية/الموصل جامعة597.4499.57الثانية المتميزات ثانويةاحيائيمحمد يونس سعد صفا11551721422083010

الموصل طب كلية/الموصل جامعة596.0099.33للبنات سيوان ثانويةاحيائيطه خزعل قصي شفاء11563121422004033

الموصل طب كلية/الموصل جامعة595.4499.24الثانية المتميزات ثانويةاحيائيفتحي احمد فتحي اسراء11571721422083002

الموصل طب كلية/الموصل جامعة594.0099.00االولى المتميزين ثانويةاحيائيمطر رمضان ظافر محمد11581721411022108

الموصل طب كلية/الموصل جامعة593.0098.83للبنات الفاو اعدديةاحيائيحسين حمد محمد مسرى11591721422006127

الموصل طب كلية/الموصل جامعة589.0898.18االولى المتميزين ثانويةاحيائيداود هشام زيد هشام11601721411022138

الموصل طب كلية/الموصل جامعة589.0098.17للبنات الحوراء ثانويةاحيائييونس حسن جميل محمد امنه11611721422007010

الموصل طب كلية/الموصل جامعة588.3698.06االولى المتميزات ثانويةاحيائيتوفيق حازم عمار نورا11621721422004157

الموصل طب كلية/الموصل جامعة588.0098.00للبنات مؤتة اعداديةاحيائيعبدالرحمن محمدغريب حازم رحمة11631721422068033

الموصل طب كلية/الموصل جامعة585.0497.51االولى المتميزات ثانويةاحيائيعبدهللا زكي علي زبيدة11641721422004063

الموصل طب كلية/الموصل جامعة585.0097.50للبنين المروءة اعداديةاحيائينجم حسين عبد احمد11651821411024004

الموصل طب كلية/الموصل جامعة584.0097.33للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةاحيائيجمعه خليل علي وسام11661721411020078

الموصل طب كلية/الموصل جامعة584.0097.33للبنات االهلية الشرقية دار ثانويةاحيائيحامد سامي محمد هزاع مفاز11671721424010027

الموصل طب كلية/الموصل جامعة583.0097.17للبنات االهلية التميز ثانويةاحيائياسود احمد محمد زهراء11681721424012014

الموصل طب كلية/الموصل جامعة583.0097.17للبنات التراث ثانويةاحيائيمحمد اسماعيل الخالق عبد كلثوم ام11691821422118002

الموصل طب كلية/الموصل جامعة583.0097.17للبنات العرفان ثانويةاحيائيفاضل الستار عبد عالء عال11703121422016018

الموصل طب كلية/الموصل جامعة581.0096.83للبنات الفاو اعدديةاحيائياسود احمد علي مروه11711721422006120

الموصل طب كلية/الموصل جامعة581.0096.83للبنات تلعفر اعداديةاحيائيحمود يونس محمود فاطمة11721721422032128

الموصل طب كلية/الموصل جامعة580.0096.67للبنين المركزية االعداديةاحيائيمحمد الغني عبد قدير الغني عبد11731721411002021

االسنان طب كلية/الموصل جامعة574.0095.67للبنات الرشيدية اعداديةاحيائيطه امين احمد ايناس11741721422022031

االسنان طب كلية/الموصل جامعة571.0095.17للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةاحيائيمحمد هاشم محمد رسل11751721424011063

االسنان طب كلية/الموصل جامعة569.0094.83للبنات زالة عين اعداديةاحيائيهندي عويد سميط صبا11761821422001041

االسنان طب كلية/الموصل جامعة567.0094.50للبنين االمين اعداديةاحيائيجميل زهيري طالل محمد11771721411019042

االسنان طب كلية/الموصل جامعة567.0094.50للبنات االهلية سينا ابن ثانويةاحيائيمصطفى محمد حسين سلمى11781721424016009

االسنان طب كلية/الموصل جامعة565.0094.17للبنات الرشيدية اعداديةاحيائيهللا عبد فتحي خضير نسرين11791721422022148

االسنان طب كلية/الموصل جامعة565.0094.17للبنات زينب اعداديةاحيائيمحمود سليمان داود رحمه11801721422053053

االسنان طب كلية/الموصل جامعة565.0094.17للبنات المربد اعداديةاحيائيصالح محمود صباح زهراء11811721422058049

االسنان طب كلية/الموصل جامعة564.0094.00للبنين بعشيقة اعداديةاحيائيحسن محمود شاكر الفقار ذو11821721411057020

االسنان طب كلية/الموصل جامعة563.0093.83للبنات االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيشاهين ياسين داؤد استبرق11831721424008003

االسنان طب كلية/الموصل جامعة561.0093.50للبنات القائم اعداديةاحيائيحسن محمد مبروك زهراء11841921422010097

129 من 37 صفحة



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021 الدراسية للسنة المركزي القبول نتائج

(االرهاب ضحايا ذوي)

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة

المركزي القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسماالمتحاني الرقمت

االسنان طب كلية/الموصل جامعة561.0093.50للبنات المسائية حمرين ثانويةاحيائيحسين احمد محمد مالك11853121426001103

الصيدلة كلية/الموصل جامعة575.0095.83للبنات المكرمة مكة اعداديةاحيائيطه صبحي محمد هناء11861721422080095

الصيدلة كلية/الموصل جامعة572.0095.33للبنين الحصان عين ثانويةاحيائيالحميد عبد مسلم حامد ابراهيم11871721411124001

الصيدلة كلية/الموصل جامعة567.0094.50للبنات الطالئع اعداديةاحيائيصابر ناجي محمد صفا11881721422061168

الصيدلة كلية/الموصل جامعة563.0093.83للبنين ماريه ابي ثانويةاحيائيمحمود حامد جاسم محمد11891721411109028

الصيدلة كلية/الموصل جامعة562.0093.67للبنين االمجاد اعداديةاحيائيعايد محسن ياسين السالم عبد11901721411026082

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة532.0088.67للبنين سيوان ثانويةتطبيقيشريف بشير يوسف اسامه11913121511001004

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة521.0086.83المختلطة االهلية المنار ثانويةتطبيقيالرحمن عبد سعيد الدين خير آية11923321527014001

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة482.0080.33للبنين الفجر اعداديةتطبيقيترثوع علي حسن عمر11931921511037012

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة474.0079.00للبنين الزاوية ثانويةتطبيقيسالم سعيد صالح علي11941721511039024

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة473.0078.83للبنين االمين اعداديةتطبيقيداود نذير مهند الرحمن عبد11953121511003043

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة460.0076.67للبنات االندلس اعداديةتطبيقيسليمان داؤد عدي نور11961721522054038

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة450.0075.00للبنين االهلية االوائل ثانويةتطبيقيمحمد مجيد رضوان محمد11971721513013011

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة448.0074.67للبنات زينب اعداديةتطبيقيمحمود نذير انمار انفال11981721522053003

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة446.0074.33للبنين الراية اعداديةتطبيقيخلف جميل غسان مصطفى11991721511025058

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة469.0078.17للبنين ربيعة اعداديةتطبيقيحبتور خليف طه ياسين12001721511104036

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة441.0073.50للبنين المستقبل اعداديةتطبيقيرمو علي محمد مصطفى12011721511024043

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة435.0072.50ايمن-  الخارجيونتطبيقيفاضل ابراهيم وسام محمدعابد12021721518001231

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة544.0090.67للنازحين للبنات الربيعين ام اعداديةاحيائيقاسم الياس راكان جمانه12033321422002022

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة537.0089.50للبنات االهلية هللا فرج ثانويةاحيائيسلوم حسين علي ماريه12042321424015020

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة524.0087.33للبنين السالم ثانويةاحيائيحمد صالح عيال الرحمن عبد12051821411039019

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة471.0078.50للبنات قرطبة اعداديةتطبيقيعثمان عواد بشار زينب12061721522002015

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة514.0085.67للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةاحيائيحسين محمود عبدالصمد محمد12071721411012076

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة497.0082.83المختلطة االهلية المنار ثانويةاحيائياحمد محمد بسام مي12083321427014034

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة471.0078.50للبنين االمجاد اعداديةاحيائياحمد عمر محمد عمر12091721411026133

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة467.0077.83للبنين تلكيف اعداديةاحيائياحمد حسين محمود رامي12101721411080020

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة424.0070.67للبنين ناصر تلول ثانويةتطبيقياحمد هللا عطا خلف بالل12111721511036007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة418.0069.67للبنين غربي اركبة ثانويةتطبيقيخلف طه ادريس الرحمن عبد12121721511152008

المائية والموارد السدود قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة392.0065.33للبنين االهلية العراق اعداديةتطبيقيهللا عبد هللا مال سعد عمر12131721513001005

المائية والموارد السدود قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة390.0065.00للبنين سيوان ثانويةتطبيقيطلعت محمد محمود رائد ابراهيم12143121511001001

المائية والموارد السدود قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة383.0063.83للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيشيت سعد رعد الحميد عبد12151721515002200

المائية والموارد السدود قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة359.0059.83للبنين ناصر تلول ثانويةتطبيقيخلف ياسين سعيد محمد12161721511036018
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المائية والموارد السدود قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة354.0059.00للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةتطبيقيسالم حسين اسماعيل يوسف12171921511015079

المائية والموارد السدود قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة349.0058.17للبنين النهرين ملتقى ثانويةتطبيقيهللا عبد موسى فرحان خالد12181821511120006

البيئة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة407.0067.83المختلطة المسائية الحورية ثانويةتطبيقيرجب محمد هللا عبد فيحاء12191821527072002

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة516.0086.00للبنين المركزية االعداديةتطبيقياحمد مصطفى حامد حذيفه12201721511002003

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة511.0085.17للبنين الشافعي اعداديةتطبيقيجرجيس يونس ثامر مهند12211721511135063

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة510.0085.00للبنين ربيعة اعداديةتطبيقينزال جرو امطير محمد12221721511104026

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة572.0095.33للبنين النموذجية النصر ثانويةتطبيقيحمدان محمد علي محمد12233121511008049

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة560.0093.33للبنين الخطاب بن عمر اعداديةتطبيقيعواد محمد رياض شعالن12241721511005024

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة539.0089.83للبنين حكنة ثانويةتطبيقيخليف جرجيس احمد محمد12251721511101016

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة532.0088.67للبنين ربيعة اعداديةتطبيقيداود شالش رحيل زيد12261721511104009

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة503.0083.83للبنين غرناطة اعداديةتطبيقيمخلف هللا عبد نجم علي12271921511043029

العلوم كلية/الموصل جامعة508.0084.67للبنات الفضيلة ثانويةاحيائيحسن يوسف محمود نور12281721422052064

العلوم كلية/الموصل جامعة496.0082.67للبنات بلقيس اعداديةاحيائيعلي قنبر السالم عبد ضحى12291721422055123

العلوم كلية/الموصل جامعة490.0081.67للبنات الطالئع اعداديةاحيائيعبد علي احسان سجى12301721422061130

العلوم كلية/الموصل جامعة486.0081.00للبنين مهد ثانويةاحيائيجيجو دينو علي محمد12311721411094051

العلوم كلية/الموصل جامعة482.0080.33للبنات االهلية الهدى ثانويةاحيائيالرحمن عبد الرزاق عبد محمد نبأ12321721424018037

العلوم كلية/الموصل جامعة481.0080.17للبنات سومر اعداديةاحيائيهللا عبد ابراهيم اسعد ايناس12331721422079015

العلوم كلية/الموصل جامعة479.0079.83للبنات االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيحسن محسن غانم دينا12341721424008022

العلوم كلية/الموصل جامعة479.0079.83للبنين سفيان ابي ابن معاوية ثانويةاحيائيمحمد اسماعيل الخالق عبد محمد12351821411048042

العلوم كلية/الموصل جامعة478.0079.67للبنين الغربية االعداديةاحيائيحسن شاكر محمد رائد احمد12361721411007010

العلوم كلية/الموصل جامعة474.0079.00للبنات الطالئع اعداديةاحيائيعلي سامي ريان ملك12371721422061250

العلوم كلية/الموصل جامعة473.0078.83للبنات العلوم دار ثانويةاحيائيحمادي عباس احمد سراب12381721422005047

العلوم كلية/الموصل جامعة473.0078.83للبنات الزهور اعداديةاحيائيمحمد سعيد محمد قتيبه تقى12391721422057049

العلوم كلية/الموصل جامعة465.0077.50للبنات وهب بنت امنة ثانويةاحيائيمحمد سليمان عيد محمود رقية12401721422098009

العلوم كلية/الموصل جامعة459.0076.50للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائييونس عبدالستار طالل زينب12411721426002062

العلوم كلية/الموصل جامعة457.0076.17للبنين ماريه ابي ثانويةاحيائياحمد هللا عبد عباس جاسم12421721411109007

العلوم كلية/الموصل جامعة457.0076.17للبنين القعقاع ثانويةاحيائيعلي عيسى حمود عمر12431821411054023

العلوم كلية/الموصل جامعة456.0076.00للبنات االبري بنت ثانويةشهدهاحيائيعبد احمد سعد آيات12441721422060001

العلوم كلية/الموصل جامعة446.0074.33ايمن-  الخارجياتتطبيقيمحمد ياسين حسين زينب12451721528050021

العلوم كلية/الموصل جامعة375.0062.50للبنين دمشق اعداديةتطبيقيخضر ادهام مظفر زبير12461721511146006

العلوم كلية/الموصل جامعة368.0061.33للبنين االمين الصادق اعداديةتطبيقيشكري خضر عبدل كرم12471721511164023

العلوم كلية/الموصل جامعة357.0059.50للبنين الوليد بن خالد اعداديةتطبيقيهللا عبد حميد عزاوي احمد12481721511001009
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العلوم كلية/الموصل جامعة347.0057.83للبنين الشافعي اعداديةتطبيقييحيى مؤيد ظافر مصطفى12491721511135056

العلوم كلية/الموصل جامعة344.0057.33للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيمصطفى المجيد عبد مصطفى احمد12501721515002043

العلوم كلية/الموصل جامعة344.0057.33للبنين النهرين ملتقى ثانويةتطبيقيمحسن محمود عيدان المنتظر12511821511120003

العلوم كلية/الموصل جامعة333.0055.50للبنات الفاو اعداديةتطبيقيمحمد جاسم شامل ايه1252172052235009

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة442.0073.67للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةاحيائيعبد ابراهيم خليل دعاء12531721424011049

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة440.0073.33للبنات قرطبة اعداديةاحيائييحيى نوفل بشار هيا12541721422002308

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة432.0072.00للبنات مؤتة اعداديةاحيائيمحمد غانم كمال صفا12551721422068055

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة422.0070.33للبنات القيارة اعداديةاحيائيابراهيم عبدالكريم السالم عبد لمياء12561721422013068

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة413.0068.83للبنين الزهور اعداديةاحيائييحيى صالح محمد باسل صالح محمد12571721411015107

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة394.0065.67للبنات االصمعي اعداديةاحيائيعبو علي مروان تقى12581721422056033

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة380.0063.33للبنات حمص اعداديةاحيائيحسن محمود عبدالمالك عائشه12591721422069069

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة374.0062.33للبنين الفاضلية ثانويةاحيائييعقوب زكريا احمد الهادي عبد12601721411200009

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة372.0062.00للبنين الرضواني اعداديةاحيائينزال احمد شهاب عمر12611721411147067

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة368.0061.33للنازحين للبنات الربيعين ام اعداديةاحيائيشريف صالح محمد سمير الهام12623321422002009

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة367.0061.17االولى المتميزين ثانويةاحيائييوسف ناظم شامل الرحمن عبد12631721411022059

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة357.0059.50للبنات االصمعي اعداديةاحيائيمحمود احمد محمود هاجر12641721422056149

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة350.0058.33للبنين التميز اعداديةتطبيقيماضي جاسم جواد جعفر1265222051356007

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة350.0058.33للبنين الشافعي اعداديةاحيائيعكيل عزيز فاضل جاسم12661721411135019

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة342.0057.00المختلطة النورين ذو ثانوبةاحيائيباشه كاظم احمد يونس1267122041020143

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة341.0056.83للبنات الحسنة القدوة ثانويةاحيائيعلي هللا عبد نجم نوره12681921422107042

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة339.0056.50للبنين الغربية االعداديةتطبيقيمحمد اسماعيل ميسر عمر12691721511007039

البيئة تقانات قسم/وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة406.0067.67للبنات االله عبد نجوى الشهيدة اعداديةاحيائيصالح حسين علي وفاء12701721422059063

البيئة تقانات قسم/وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة344.0057.33للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيصطام محمود العزيز عبد احمد12711721515002029

البيئة علوم قسم/وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة408.0068.00للبنات حمص اعداديةاحيائيخضر مجيد رعد تقى12721721422069025

البيئة علوم قسم/وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة374.0062.33للبنين دمشق اعداديةتطبيقيمحمد ذنون سعد هاشم12731721511146021

البيئة علوم قسم/وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة326.0054.33للبنين الرحمة ثانويةتطبيقيعالوي مجيد علي محمد12741921511055009

الحقوق كلية/الموصل جامعة519.0086.50للبنين االمين اعداديةادبيحنش هتاش خالد فهد12753121211003045

الحقوق كلية/الموصل جامعة513.0085.50للبنات العلوم دار ثانويةادبيسلطان حمد احمد رسل12761721222005023

الحقوق كلية/الموصل جامعة507.0084.50للبنين النيل اعداديةادبيحسن قاسم حسن قاسم12771721211027052

الحقوق كلية/الموصل جامعة495.0082.50للبنين الكندي اعداديةادبيهللا عبد حميد الرحمن عبد عمر12781721211021031

الحقوق كلية/الموصل جامعة488.0081.33للبنات الفاو اعدديةادبيعلي احمد فرحان غفران12791721222006034

الحقوق كلية/الموصل جامعة486.0081.00المختلطة بايبوخت ثانويةاحيائيرجب مقداد قيس االء12801721427004002
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الحقوق كلية/الموصل جامعة478.0079.67للبنين المكوك ثانويةادبيظاهر عكلة فتحي سميرة12811721221051006

الحقوق كلية/الموصل جامعة474.0079.00للبنين غربي امام ثانويةادبيعلي خلف محمد الستار عبد12821721211046015

الحقوق كلية/الموصل جامعة474.0079.00للبنات المحلبية ثانويةادبيابراهيم خليل الجواد عبد آيه12831721222017001

الحقوق كلية/الموصل جامعة456.0076.00للبنين الفرقان اعداديةاحيائييونس ابراهيم الحسين عبد ياسر12841721411115148

الحقوق كلية/الموصل جامعة453.0075.50للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةادبيسلو ايوب سالم انس12851721211020006

الحقوق كلية/الموصل جامعة451.0075.17للبنين الحكمة اعداديةادبيجاسم محمد كامل احمد12861721211009011

الحقوق كلية/الموصل جامعة451.0075.17للبنات االندلس اعداديةادبيامين محمد محمود امنيه12871721222054004

الحقوق كلية/الموصل جامعة439.0073.17للبنين االولى اصفية ثانويةادبيهللا عبد صالح جمال صالح12881721211035005

الحقوق كلية/الموصل جامعة438.0073.00للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةادبيعبد سالم زياد شيماء12891721224011010

الحقوق كلية/الموصل جامعة435.0072.50للبنين االمجاد اعداديةادبيحسن الوهاب عبد اسماعيل الوهاب عبد12901721211026040

الحقوق كلية/الموصل جامعة431.0071.83للبنين االمين اعداديةادبيحمد علي محسن احمد12911721211019005

الحقوق كلية/الموصل جامعة431.0071.83للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبياحمد صالح يونس فارس12921721215002182

الحقوق كلية/الموصل جامعة431.0071.83للبنات العليل حمام اعداديةادبيخضير فتحي علي غفران12931721222009052

الحقوق كلية/الموصل جامعة430.0071.67للبنين سفني عين اعداديةادبيهللا عبد علي حسن نسيم12941721211093020

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة386.0064.33للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةادبياحمد مصطفى جاسم مصطفى12951721211020045

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة374.0062.33للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيحامد زكي محمد بشار عمر12961721215002171

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة351.0058.50للبنات اليمن اعداديةادبيمحمد فهد هللا عبد نور1297172022237033

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة340.0056.67للبنين الصديق اعداديةتطبيقيحمادي ابراهيم نوفل سيف12981721511028020

التمريض كلية/الموصل جامعة551.0091.83للبنين اليرموك اعداديةاحيائيابراهيم محمد حميد مصطفى12991721411003151

التمريض كلية/الموصل جامعة550.0091.67للبنات الفتوح فتح اعداديةاحيائيحسين عفن هالل لمياء13001921422012158

التمريض كلية/الموصل جامعة548.0091.33للبنين الشرقية االعداديةاحيائيمحمد حبو الكريم عبد هللا عبد13011721411008215

التمريض كلية/الموصل جامعة541.0090.17للبنات الزهور اعداديةاحيائييحيى يونس محمد مريم13021721422057154

التمريض كلية/الموصل جامعة538.0089.67للبنين المكوك ثانويةاحيائيطعمه نايف احمد هللا خير13031721411051022

التمريض كلية/الموصل جامعة537.0089.50للبنات سومر اعداديةاحيائيحسين محمد خضير مريم13041721422079076

التمريض كلية/الموصل جامعة535.0089.17للبنات الرسالة اعداديةاحيائيعلي حسين طارق فريال13051721422049143

التمريض كلية/الموصل جامعة532.0088.67للبنات اليمن اعداديةاحيائيعطيه محمود شاهر رغد13061721422008068

التمريض كلية/الموصل جامعة523.0087.17للبنات الطالئع اعداديةاحيائيجميل احمد فرحان اسراء13071721422061003

التمريض كلية/الموصل جامعة521.0086.83للبنات سومر اعداديةاحيائيحسين محمد خضير حليمه13081721422079025

التمريض كلية/الموصل جامعة521.0086.83للبنات العادل االمام ثانويةاحيائيحمد عبد احمد مريم13091921422023067

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة445.0074.17للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيصالح علي زهير شفاء13101721426001182

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة385.0064.17للبنات االبري بنت ثانويةشهدهاحيائيصالح طه محمد سارة13111721422060030

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة329.0054.83للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيزيدان محمد سبهان زيدان محمد13121721515002364
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واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة489.0081.50للبنين الزيدان حسن الشيخ الشهيد ثانويةادبيناصر صالح غانم سالم13131721211053007

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة413.0068.83ايسر-  الخارجياتادبيرمضان فتحي محمود عال13141721228060309

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة404.0067.33للبنين الشهاب اعداديةادبيهادي غانم عالء هللا عبد13151721211134046

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة395.0065.83للبنين الزاب اعداديةادبيحسن هللا عبد محسن السالم عبد13162021211025020

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة394.0065.67للبنات جوارجرا ثانويةادبيصباح عبد عمر صفا13173121222001026

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة390.0065.00للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةتطبيقيعليوي خلف زيدان محمد13183321511001027

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة387.0064.50للبنات المحمرة اعداديةاحيائيعباس فاضل عدنان كوثر13191721422023096

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة2385.0064.17 ايمن الخارجيونادبيعبدهللا سوادي عايد محمود13201721218002452

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة381.0063.50للبنين امجلجة ثانويةادبيعبد معيوف نايف مشعل13211721211100013

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة381.0063.50للبنين ربيعة اعداديةاحيائيمحمد هللا عبد مطلك هاشم13221721411104079

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة376.0062.67للبنين الشهاب اعداديةاحيائيعزيز شريف هللا عبد شريف13231721411134056

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة375.0062.50للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيمحمد محمود صباح صهيب13241721215002120

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة375.0062.50للبنات سفني عين اعداديةادبيهللا عبد علي حسن رغد13251721222029005

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة375.0062.50للبنات االندلس اعداديةادبيرمضان محمد رافع نبأ13261721222054030

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة371.0061.83للبنين سروال تل ثانويةادبياحميد خضر حمد طه13271721211056008

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة370.0061.67للبنين القيارة اعداديةادبيغلب محمد الرحمن عبد الرزاق عبد13281721211042010

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة365.0060.83للبنات زمعه بنت سودة ثانويةاحيائييحيى يوسف زينل زينب13291721422084039

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة358.0059.67للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيجاسم علي محمد قحطان صفوان13301721215002119

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة355.0059.17للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةاحيائيمحمد اللطيف عبد سنان محمد13311721411011192

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة355.0059.17للبنين االهلية الرافدين ارض ثانويةاحيائيحامد طارق رضوان محمد13321721413022005

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة351.0058.50للبنات مؤتة اعداديةادبيأحمد جمال خالد هالة13331721222068042

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة349.0058.17للبنين الزهور اعداديةادبيمحمد خليل عادل الرحمن عبد13341721211015013

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة347.0057.83للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةادبيعلي عبدو المنعم عبد محمد13353321211001027

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة346.0057.67للبنين العليل حمام ثانويةادبيصالح منديل علي يونس13361721211032042

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة344.0057.33للبنين الصديق اعداديةاحيائيامين محمد خالد عصام ليث13371721411028076

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة343.0057.17للبنين السيدية اعداديةتطبيقيخميس نامق سنان صهيب13381121511004069

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة341.0056.83للبنين تلعفر اعداديةاحيائيسليمان يعقوب فيصل محمد13391721411110061

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة340.0056.67للبنين الخطاب بن عمر اعداديةتطبيقيجرجيس محمد هاشم يوسف13401721511005074

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة337.0056.17للبنين بكلر اتا ثانويةاحيائيحسين حسن نهاد حسن1341202041008008

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة337.0056.17للبنين الشافعي اعداديةادبيأحمد محمد فارس محمد13421721211135043

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة335.0055.83للبنين تمام ابي اعداديةاحيائيعواد الياس نواف حارث13431721411010013

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة330.0055.00للبنات االهلية الشرقية ثانويةاحيائيمحمد محسن ميسر دنيا13441721424013035
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واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة327.0054.50للبنين البيطار ابن اعداديةادبييونس سليمان القادر عبد مالك13451721211133024

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة326.0054.33للبنين الرشيدية اعداديةادبيعلي سليمان علي حسين13461721211050014

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة326.0054.33المختلطة الحمداني فراس ابي ثانويةادبيحمد حامد فالح مصطفى13471921217034004

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة324.0054.00للبنين الكندي اعداديةادبياحمد سعيد رعد حكم13481721211021010

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة321.0053.50للبنات الكفاح اعداديةاحيائيصالح ترف نبيل عائشة13491721422051091

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة320.0053.33للبنين ربيعة اعداديةادبيعبيد محمد حواس الرحمن عبد13501721211104043

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة519.0086.50للبنات االهلية الشرقية ثانويةاحيائيهللا عبد محمد يوسف مريم13511721424013095

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة481.0080.17للبنين فايدة ثانويةاحيائيخليف زيدان حمودي االء13521721421091005

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة437.0072.83للبنات المكرمة مكة اعداديةاحيائيمحمود حسيب سعد زهراء13531721422080039

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة436.0072.67للبنات الزهور اعداديةاحيائيهللا عبد سالم معن شهد13541721422057113

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة435.0072.50للبنات زينب اعداديةاحيائياحمد هللا عبد كنعان االء13551721422053009

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة434.0072.33للبنات حمص اعداديةاحيائيطه علي محمد هذال رؤى13561721422069038

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة432.0072.00للبنين الفرقان اعداديةاحيائيحيدر حسن هاشم حيدر13571721411115053

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة431.0071.83للبنين عوينات اعداديةاحيائيعروش سالم صباح انور13581721411103006

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة422.0070.33للبنات الحريري ثانويةاحيائيخضر نذير محمد نورجان13592021422015096

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة420.0070.00للبنات قرطبة اعداديةاحيائياسماعيل بشير حازم ساره13601721422002145

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة418.0069.67للبنات الكفاح اعداديةاحيائياحمد اسماعيل مشرف الهدى نور13611721422051130

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة398.0066.33للبنات اليمن اعداديةتطبيقيمحمد ابراهيم محمد سجى13621721522008022

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة397.0066.17للبنات حمص اعداديةتطبيقيحسن بكر ميسر غفران13631721522069016

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة371.0061.83للبنين الكسك ثانويةتطبيقيمحمود هللا عبد احمد طارق13641721511108014

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة447.0074.50للبنات الرشيدية اعداديةادبيمعروف عبد عناد عذراء13651721222022023

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة441.0073.50للبنات الفاو اعدديةادبييونس غانم نزيه ريام13661721222006023

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة438.0073.00ايمن-  الخارجياتادبيعمر احمد فوزي ظفر13671721228050200

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة432.0072.00للبنين سارية اعداديةادبيخضر يونس خضر محمد13681721211018058

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة432.0072.00للبنات الفراتين ثانويةادبيعباوي محمود سعد رؤى13691721222036017

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة431.0071.83للبنات العليل حمام اعداديةادبيمحل عواد محمود ابتهال13701721222009005

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة429.0071.50للبنين العريج ثانويةادبيخلف احمد السالم عبد باسم13711721211031006

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة415.0069.17للبنين االمجاد اعداديةادبيصالح يونس محمد قحطان ابراهيم13721721211026001

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة410.0068.33للبنات زنوبيا اعداديةادبيهللا عبد محمود هللا عبد اميرة13731721222034005

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة408.0068.00للبنات زمعه بنت سودة ثانويةادبياحمد خضر خلف سراب13741721222084022

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة408.0068.00للبنات شموني الشهيدة اعداديةاحيائيسلطان سليمان فخري زينب13751721422020046

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة407.0067.83للبنات الفاو اعدديةادبيهللا عبد أخضير ياسين طيبه13761721222006031
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االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة403.0067.17للبنين الشهاب اعداديةادبيصالح موسى ضياء مؤمن13771721211134071

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة402.0067.00للبنات زنوبيا اعداديةادبيشيت اسماعيل ابراهيم استبرق13781721222034001

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة401.0066.83للبنات الفاو اعدديةاحيائيصالح علي صباح رحمه13791721422006062

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة398.0066.33للبنين العدلة ثانويةادبيفرج هللا عبد نجم مروان13801721211171019

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة396.0066.00للبنات الحوراء ثانويةاحيائيحسين صالح سردار رباب13811721422007035

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة395.0065.83للبنين المركزية االعداديةادبيعبد محمود هللا فتح محمد13821721211002031

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة389.0064.83للبنات وهب بنت امنة ثانويةادبيسعيد براك خالد شفاء13831721222098015

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة387.0064.50للبنين االسالمية الرسالة اعداديةادبينصيف الحميد عبد محمد الحميد عبد13841721211017015

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة387.0064.50ايسر-  الخارجيونادبيخضر احمد مصطفى يوسف13851721218010906

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة386.0064.33للبنات مؤتة اعداديةادبيحسن شاكر سفيان تبارك13861721222068010

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة383.0063.83للبنات زينب اعداديةادبيمحمد الحي عبد بشار ساره13871721222053033

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة543.0090.50للبنين حنيفة ابي اعداديةادبيحسن ندى علي الرحمن عبد13881721211016010

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة540.0090.00للبنين الرضواني اعداديةادبينايف داود بشار عمار13891721211147071

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة508.0084.67ايسر-  الخارجياتادبيشعبان محمد ياسر غفران13901721228060321

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة507.0084.50للبنين حمد السيد اعداديةادبيصالح حميدي هللا عبد عمر13911721211073010

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة507.0084.50للبنين الدنج ثانويةادبيمحمد علي محمد أحمد13921721211214001

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة503.0083.83للبنين الوليد بن خالد اعداديةادبيموسى خلف محمود سبهان13931721211001025

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة500.0083.33للبنين القيارة اعداديةادبيخلف شريدة حامد احمد13941721211042001

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة491.0081.83للبنات الخوارزمي ثانويةادبييوسف فتاح صالح شيرين13953121222015003

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة487.0081.17للبنات مؤتة اعداديةادبيالحميد عبد سلطان محمود أسماء13961721222068002

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة482.0080.33للبنات الفضيلة ثانويةادبيمحمد عواد حازم ساره13971721222052019

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة480.0080.00للبنات شموني الشهيدة اعداديةاحيائياحمد طه الباسط عبد زهراء13981721422020041

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة479.0079.83للبنات شايستة ثانويةادبيشاكر محمد عامر رشا13993121222005007

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة477.0079.50للبنات العلوم دار ثانويةادبيمحسن هللا عبد فتحي علياء14001721222005042

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة472.0078.67للبنين االمجاد اعداديةادبيسعيد محمد احمد مأمون14011721211026059

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة423.0070.50للبنات زينب اعداديةاحيائيحمادي عواد بالل ايمان14021721422053024

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة398.0066.33للبنات الكفاح اعداديةاحيائياحمد فتحي امين ازهار14031721422051013

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة391.0065.17للبنات الكفاح اعداديةاحيائياحمد سامي عمار رانيا14041721422051042

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة372.0062.00للبنات المنورة المدينة ثانويةاحيائيحسين عباس حسين سجى14051721422012048

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة371.0061.83للبنات زنوبيا اعداديةادبيهالل حسن اللطيف عبد سجى14061721222034025

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة370.0061.67للبنات الفضيلة ثانويةاحيائيخضير حسين علي ساره14071721422052031

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة366.0061.00للنازحين المختلطة شاريا اعداديةاحيائيحمو فندي قاسم فاكيه14083321427004048
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للبنات التربية كلية/الموصل جامعة364.0060.67للبنات اشبيلية اعداديةاحيائيفائق الدين نور نشوان دعاء14091721422064030

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة363.0060.50ايسر-  الخارجياتادبيجرجيس فرج مازن مها14101721228060391

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة361.0060.17للبنات القيارة اعداديةاحيائيمحمد خالد فوزي ايناس14111721422013022

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة352.0058.67للبنات سومر اعداديةادبيعفين عابد السالم عبد شهالء14121721222079020

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة352.0058.67للبنات العلوم دار ثانويةاحيائيخضر علي موفق حدود14131721422005023

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة347.0057.83للبنات الرسالة اعداديةادبياحمد شهاب جياد غيداء14141721222049058

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة341.0056.83للبنات العليل حمام اعداديةادبيشيت علي سعد ايه14151721222009016

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة341.0056.83للبنات ميسلون اعداديةادبييوسف علي محمود دالل14161721222045029

اآلداب كلية/الموصل جامعة470.0078.33للبنات العلوم دار ثانويةادبييوسف حسين حسن جوهره14171721222005013

اآلداب كلية/الموصل جامعة442.0073.67للبنين ضرار الشهيد ثانويةادبيضامن حسين محمود ابراهيم14181721211004001

اآلداب كلية/الموصل جامعة414.0069.00للبنات اشبيلية اعداديةادبيعباس ابراهيم هاشم ميار14191721222064034

اآلداب كلية/الموصل جامعة411.0068.50للبنات بعشيقة اعداديةادبيخضر اكبر علي الجبار عبد اية14201721222015005

اآلداب كلية/الموصل جامعة377.0062.83للبنات االصمعي اعداديةتطبيقيعلي رعد علي فاطمة14211721522056027

اآلداب كلية/الموصل جامعة365.0060.83للبنات الجديدة موصل اعداديةادبيسلطان علي هللا سعد دعاء14221721222048016

اآلداب كلية/الموصل جامعة363.0060.50للبنين امجلجة ثانويةادبيصكب محين لطيف طواري14231721211100005

اآلداب كلية/الموصل جامعة334.0055.67للبنات المأمون ثانويةادبيسليمان فتحي خلف احكام14241721222082003

اآلداب كلية/الموصل جامعة332.0055.33للبنين مسقالط ثانويةادبيمعروف حسن ياسر مروه14251721221211002

اآلداب كلية/الموصل جامعة328.0054.67للبنات المعرفة ثانويةتطبيقيعثمان فقي خالد تبارك14261721522065006

اآلداب كلية/الموصل جامعة321.0053.50للبنين االمجاد اعداديةادبيبشر كورز ثروي محمد14271721211026060

اآلداب كلية/الموصل جامعة315.0052.50للبنات العليل حمام اعداديةادبيمحمد صالح حميد اماني14281721222009010

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة492.0082.00للبنات بلقيس اعداديةادبيحسون حيو فخري فاطمه14291721222055033

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة427.0071.17للبنين الشورة ثانويةادبياحمد علي محمد صهيب14301721211033009

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة407.0067.83للبنات المأمون ثانويةادبياحمد فتحي صالح زينه14311721222082019

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة396.0066.00للبنين الشرقية االعداديةاحيائيمحمد هللا عطا نجم علي14321721411008263

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة385.0064.17للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةاحيائيعبدهللا حميد ثامر معاذ14331721411012099

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة384.0064.00للبنات االهلية الشرقية ثانويةاحيائيمحمد احمد يونس امل14341721424013014

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة382.0063.67للبنات بعشيقة اعداديةاحيائيعلي جعفر عبدهللا سميه14351721422015044

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة376.0062.67للبنين المكوك ثانويةادبيمحمد صالح االله عبد صباح14361721211051021

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة374.0062.33للبنات االهلية العلم جواهر ثانويةادبيموسى خالد وليد ساره14371721224025001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة372.0062.00الثورةللبنات ثانويةادبيحمادي ابراهيم يونس هدى14381721222047030

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة370.0061.67للبنين الرشيدية اعداديةاحيائياحمد فتحي سالم خالد14391721411050043

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة367.0061.17للنازحين المختلطة فايدة ثانويةتطبيقياحمد تمر هاشم هللا عبد14403321517001013
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االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة466.0077.67للنازحين للبنات الربيعين ام اعداديةادبيفهد هللا عبد محمد هيا14413321222002063

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة465.0077.50للبنات القيارة اعداديةادبيمحمد عواد الكريم عبد حال14421721222013016

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة460.0076.67للبنات االنصارية نسيبة اعداديةادبيحسن محمد ابراهيم حنين14431721222072012

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة451.0075.17للبنين المركزية االعداديةادبيجرجيس احمد فواز اسعد14441721211002005

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة451.0075.17للبنات العليل حمام اعداديةادبيجاسم محمد جاسم مها14451721222009059

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة448.0074.67للبنين سروال تل ثانويةادبيعبد محمد هللا عبد حمزه14461721211056004

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة444.0074.00للبنين الوليد بن خالد اعداديةادبيمحمد عبد سليمان فهد14471721211001053

الخاصة التربية قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة372.0062.00للبنين الغربية االعداديةتطبيقيحصيني سالم وائل سالم14481721511007019

الخاصة التربية قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة364.0060.67للبنين الشهاب اعداديةادبيمحمود سالم وعد محمد14491721211134080

الخاصة التربية قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة359.0059.83للبنين كوثا اعداديةادبيمحمد الحمزه عبد عماد عمار14502321211040036

االولى الصفوف معلم قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة395.0065.83للبنات الزهور اعداديةاحيائياحمد مصطفى يعقوب شهد14511721422057114

االولى الصفوف معلم قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة365.0060.83للبنين الوركاء اعداديةادبيفرحان مجيد الحافظ عبد محمد14521721211062016

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة468.0078.00للبنين دجلة ثانويةتطبيقينعمه كعيد علي محمد14532821511011122

والسيطرة الحاسوب هندسة/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة520.8086.80للبنات بغداد كلية ثانويةاحيائيمحمد سالم نوار ديما14541421422055014

والسيطرة الحاسوب هندسة/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة517.2886.21المتميزات ثانويةاحيائيجاسم لطيف المطلب عبد سرى14551321422032053

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة523.0087.17للبنات االهلية بغداد جوهرة ثانويةاحيائيخليل الرزاق عبد اياد الزهراء فاطمة14561421424034003

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة521.0086.83للبنين السيدية اعداديةاحيائياحمد ناصر عامر كرار14571121411004097

االلي واالنسان الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة447.0074.50للبنات الزهراء فاطمة اعداديةتطبيقيحسن قاسم كنعان طيبة14581121522016014

االلي واالنسان الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة440.0073.33للبنين السياب اعداديةتطبيقيياسر فاضل الرزاق عبد حسين14591321511028032

المعلومات قسم/الحاسوب هندسة/التكنولوجية الجامعة540.0090.00للبنين طوبى اعداديةتطبيقيرزيج عباس نعمة حذيفة14602121511076009

المعلومات قسم/الحاسوب هندسة/التكنولوجية الجامعة508.0084.67للبنات االعظمية اعداديةاحيائيمايخان صبري صفاء عائشه14611321422004067

الحاسوب شبكات قسم/الحاسوب هندسة/التكنولوجية الجامعة509.0084.83للبنين العقاد اعداديةاحيائيناصر حسن عامر علي14621221411028099

الحاسوب شبكات قسم/الحاسوب هندسة/التكنولوجية الجامعة484.0080.67للبنين العلمية هاشم بني قمر اعداديةتطبيقيعرمان جميل محمد مصطفى14631121511041152

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة503.0083.83للبنين الخضراء اعداديةاحيائيناظم نزار عمر نزار14641021411013145

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة491.5681.93الخضراء-المتميزين ثانويةاحيائيالقادر عبد رافع علي الدين عز14651021411002062

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة455.0075.83للبنات األهلية المعرفة مسيرة ثانويةتطبيقيعمران جواد سمير مريم14661221524002005

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة556.0092.67للبنين طالب ابي بن علي اعداديةتطبيقيفاضل سامي وضاح احمد14672121511014009

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة531.0088.50للبنات النطاقين ذات اعداديةاحيائيضايم القادر عبد حيدر زينب14682621422031072

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة529.0088.17للبنات الرسالة اعداديةاحيائيحامد عادل احمد ايه14691021422033018

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة527.0087.83للبنين العلمية هاشم بني قمر اعداديةاحيائيناهي نعمة الرزاق عبد مصطفى14701121411041141

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة521.0086.83للبنين مسلمة بن محمد ثانويةتطبيقييوسف سلمان لؤي احمد14711121511034007

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة482.0080.33للبنين الداودي اعداديةاحيائياسماعيل رشيد وسيم احمد14721021411029006
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القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة475.0079.17للبنات بلقيس اعداديةاحيائيمحمود احمد علي نور14731421422062146

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة422.0070.33للمتفوقات المنهل ثانويةتطبيقينصيف معروف سمير مالك14741121522048033

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة460.0076.67للبنين المستقيم الصراط اعداديةاحيائياحمد ابراهيم الدين حسام ضياء14751321411031019

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة446.0074.33للبنين االهلية المكارم ثانويةتطبيقيجبار شمخي احمد العابدين زين14761421513013009

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة423.0070.50للبنين المسائية الشعب ثانويةتطبيقيخلف منشد طالب علي14771321515001055

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة456.1676.03للبنين بغداد كلية ثانويةاحيائيتوفيق زهير الرحمن عبد احمد14781321411019019

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة416.0069.33للبنات الهدى اعدايةتطبيقيصالح سلمان علي اميمه14791421522013005

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة408.0068.00للبنين الكاظمية اعداديةتطبيقيعلي الكريم عبد جعفر مرتضى14801221511027150

الكيمياوية العمليات هندسة قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة523.0087.17للبنات الهدى اعدايةاحيائيسلمان الجبار عبد سلمان اديان14811421422013001

الكيمياوية العمليات هندسة قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة496.0082.67للبنين المقدام إعداديةتطبيقيعريبي معرض عبد احمد14821421511015005

النفطي والتلوث الكيمياوية الهندسة قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة524.0087.33للبنين االهلية العلمية المأمون ثانويةاحيائيعباس غسان عامر حسن14831021413001004

النفط وتكرير الكيمياوية الهندسة قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة542.0090.33للبنين العرفان اعداديةتطبيقيسعود جواد محمد احمد14841921511029002

النفط وتكرير الكيمياوية الهندسة قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة535.0089.17الشيعي الوقف-للبنات البتول ثانويةاحيائيسعيد غانم علي زهراء14851321422037007

البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة552.0092.00للبنين العرب شط اعداديةتطبيقيسهم شعالن هللا عبد حسن14861321511035015

البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة547.0091.17للبنات الخضراء ثانويةاحيائيعبد جاسم محمد ياسمين14871021422007053

البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة544.0090.67للبنات الرباط اعداديةاحيائيوذاح غضبان عمران طيبه14881121422055057

البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة526.0087.67للبنين الجامعة اعداديةتطبيقيحسان اسماعيل علي حسن14892321511061012

البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة520.0086.67للبنات اجنادين اعداديةتطبيقيجليل اسماعيل رمزي رفل14901021522038016

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة452.0075.33للبنين جواد مصطفى اعداديةاحيائيمحمود مدحت محمد قيصر14911021411015042

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة402.0067.00للبنين الكندي اعداديةتطبيقيمحمود ابراهيم خليل يوسف14921021511019119

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة401.0066.83للبنين االهلية االعظم النور ثانويةتطبيقيحميد محمود عامر محمود14931321513012005

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة399.0066.50للبنين االمين اعداديةتطبيقيطعمه حازم مهند احمد14943121511003008

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة445.0074.17للبنين كنعان اعداديةاحيائياحمد حسين علي حيدر14952121411013058

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة442.0073.67للبنين زياد بن طارق اعداديةاحيائيخان علي حسين عدنان حمزة14961421411018029

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة435.0072.50للبنين العلميه روح بن الحسين ثانويةاحيائيوناس ظاهر رزاق حيدر14971121411049048

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة432.0072.00للبنات االنفال ثانويةاحيائيكاظم علي عبد هيثم صفا14981021422019076

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة398.0066.33للبنين السيدية اعداديةتطبيقيمحمود احمد شهاب الرحمن عبد14991121511004080

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة437.0072.83للبنين الفارابي ثانويةاحيائيعلي طالب ناطق علي15002121411025025

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة430.0071.67المختلطة الكتاب ام ثانويةاحيائيعصفور االمير عبد صادق ليث15012121417063005

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة425.0070.83للبنين الغدير ثانويةاحيائينايف عبد عطيوي حبيب15022221411006006

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة417.0069.50للبنات بغداد اعداديةاحيائيزبير الرحمن عبد ناصر أنفال15031321422001004

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة397.0066.17للبنين نافع بن عقبة إعداديةتطبيقيلعيبي عودة فاضل محمد15041421511007069
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الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة390.0065.00للبنات البصرة اعداديةتطبيقيحسن كاظم جواد انسام15051121522043002

المعادن واستخالص التعدين قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة484.0080.67للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةاحيائيعباس حمزة عباس سجى15062121422008081

المعادن واستخالص التعدين قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة480.0080.00للبنين الزهري االمام اعداديةاحيائيعباس كاظم زياد علي15072121411049077

المعادن واستخالص التعدين قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة416.0069.33للبنين االهلية الفرات ثانويةاحيائيمهاوش محمد عماد احمد15081121413006003

المعادن واستخالص التعدين قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة407.0067.83للبنين العامرية اعداديةتطبيقيامين زكي عمار مصطفى15091021511020261

المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة491.0081.83للبنات االسوار ثانويةاحيائيفرج حسن فالح ميسره15101321422007046

المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة455.0075.83للبنات بسماية سما اعداديةاحيائيصالح محمود ابراهيم صفا15111421422068074

المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة451.0075.17للبنات االغادير اعداديةاحيائيحسن الفتاح عبد علي فرح15121421422071016

المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة411.0068.50للبنات الشعب اعداديةتطبيقيكاظم احمد مضر شكران15131321522022025

المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة408.0068.00للبنين الرافدين اعداديةتطبيقيويس علي محمد احمد15141021511009004

المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة403.0067.17للبنات الفردوس اعداديةتطبيقيفريح الحسين عبد علي ايه15151321522040010

المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة398.0066.33للبنين المركزية االعداديةتطبيقيالرحمن عبد حسين محمد حسين15161321511010031

الالسلكية االتصاالت نظم قسم/االتصاالت هندسة/التكنولوجية الجامعة502.0083.67للبنين االهلية المكارم ثانويةتطبيقيخليف حسن رغيد أمير15171421513013001

الضوئية االتصاالت نظم قسم/االتصاالت هندسة/التكنولوجية الجامعة501.0083.50للبنات دجلة ثانويةتطبيقيمحمود جدوع بشير حراء15181021522013008

العمارة هندسة/التكنولوجية الجامعة515.0085.83للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةتطبيقيعبود صاحب نعمان محمد15192721515001136

العمارة هندسة/التكنولوجية الجامعة512.0085.33التعبيرية و الموسيقية للفنون بغداد مدرسةتطبيقيعجيل حكيم محسن سيف15201021511007003

العمارة هندسة/التكنولوجية الجامعة512.0085.33للبنين القدس اعداديةتطبيقيحسن خميس قيس يقين15211021511014133

العمارة هندسة/التكنولوجية الجامعة509.0084.83للبنين العلمية الحسين اعداديةتطبيقياالمير عبد ستار لؤي مصطفى15221121511013069

العمارة هندسة/التكنولوجية الجامعة508.0084.67للبنات الكرامة اعداديةتطبيقيسدخان عاجل سالم ساره15231421522044016

العمارة هندسة/التكنولوجية الجامعة503.0083.83للبنات النضال ثانويةتطبيقيجاسم شعالن الدين صفاء ايه15241021522020006

النفط تكنولوجيا قسم/النفط تكنولوجيا هندسة/التكنولوجية الجامعة565.0094.17للبنين الشرقية اإلعداديةتطبيقيابراهيم ضياء ميلود احمد15251421511020007

النفط تكنولوجيا قسم/النفط تكنولوجيا هندسة/التكنولوجية الجامعة561.0093.50للبنين المروج إعداديةتطبيقياالمير عبد نجم الجبار عبد حسين15261421511011030

النفط تكنولوجيا قسم/النفط تكنولوجيا هندسة/التكنولوجية الجامعة550.6491.77للبنين بغداد كلية ثانويةتطبيقيداود شكر عاصم العزيز عبد15271321511019019

النفط تكنولوجيا قسم/النفط تكنولوجيا هندسة/التكنولوجية الجامعة541.0090.17للبنين الجزيرة إعداديةتطبيقيعناد محمود محمد مصطفى15281421511016159

النفط تكنولوجيا قسم/النفط تكنولوجيا هندسة/التكنولوجية الجامعة533.0088.83للبنات البسالة اعداديةتطبيقيزبون لعيبي هيثم زهراء15291321522016020

النفط تكنولوجيا قسم/النفط تكنولوجيا هندسة/التكنولوجية الجامعة521.0086.83للبنين االنصاري ثانويةتطبيقيراضي عبود عباس حسن15302121511071004

النفط تكنولوجيا قسم/النفط تكنولوجيا هندسة/التكنولوجية الجامعة520.0086.67للبنين العامرية اعداديةتطبيقيخطاب حسن فالح حمزه15311021511020086

المدنية الهندسة قسم/التكنولوجية الجامعة525.0087.50للبنات الفوز ثانويةتطبيقيجاسم حسون محمد فاطمه15321321522023024

المدنية الهندسة قسم/التكنولوجية الجامعة490.0081.67للبنات العلمية العرب شط ثانويةتطبيقيكاظم مخلف حاتم جنات15331121522003014

المدنية الهندسة قسم/التكنولوجية الجامعة480.0080.00للبنات البتول اعداديةتطبيقيحمود محمد حسين االء15341121522013003

المدنية الهندسة قسم/التكنولوجية الجامعة477.0079.50للبنين االمين اعداديةتطبيقيالرسول عبد حسن صادق حسين15351021511018012

المدنية الهندسة قسم/التكنولوجية الجامعة473.0078.83للبنين الحسين ثورة اعداديةتطبيقيمطر جاسم الحليم عبد احمد15361521511007006
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المدنية الهندسة قسم/التكنولوجية الجامعة464.0077.33للبنين السياب اعداديةتطبيقيحميد عباس حاتم رسول15371321511028045

المدنية الهندسة قسم/التكنولوجية الجامعة463.0077.17للبنات البتول اعداديةتطبيقيزناد سلمان محمد فاطمه15381121522013046

المدنية الهندسة قسم/التكنولوجية الجامعة460.0076.67للبنين خانقين اعداديةتطبيقيجاسم لطيف حبيب نور15392121511011055

المدنية الهندسة قسم/التكنولوجية الجامعة457.0076.17للبنات االهلية التفوق سما ثانويةتطبيقيزاير علي رائد دانيه15401121524014003

المدنية الهندسة قسم/التكنولوجية الجامعة455.0075.83المختلطة الحمداني فراس ابي ثانويةتطبيقيحمد علي عباس عيسى15411921517034003

المدنية الهندسة قسم/التكنولوجية الجامعة451.0075.17للبنين السويس اعداديةتطبيقيحسين الجبار عبد دريد مصطفى15421321511006079

المدنية الهندسة قسم/التكنولوجية الجامعة449.0074.83للبنات العلمية المصطفى اعداديةتطبيقيخلف جبار الزهرة عبد ندى15431121522044053

المدنية الهندسة قسم/التكنولوجية الجامعة449.0074.83للبنين النيل ثانويةتطبيقيمحسن نصيف قاسم كاظم15442321511029037

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة486.0081.00للبنات الزهراء ثانويةاحيائيهللا عبد حمادي كريم اسماء15451921422130002

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة448.4074.73المتميزين ثاتويةاحيائيكاظم صالح بسام الباقر محمد15462621411040023

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة415.0069.17للبنات النضال ثانويةتطبيقياحمد يوسف احمد هيا15471021522020027

والتوجيه المالحة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة425.0070.83للبنات بابل ثانويةاحيائيعلوان فاخر صفاء هاله15481221422014053

والتوجيه المالحة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة408.0068.00للبنين العلمية االنصاري ايوب ابي اعداديةتطبيقيقدوري االمير عبد باسم صهيب15491121511008033

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة464.0077.33للبنين العلمية نصر نبوخذ اعداديةاحيائيكريم سوادي المنعم عبد ايمن15501121411015024

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة442.0073.67للبنين الفلق اعداديةاحيائيابراهيم مخلف احمد هللا عبد15512121411022061

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة436.0072.67للبنات العراق عبير اعداديةاحيائينذير علي مطر زينب15522621422009037

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة409.0068.17للبنين السيدية اعداديةتطبيقيخلف عبد جبار الرحمن عبد15531121511004078

طيار بدون الطائرات نظم هندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة508.0084.67للبنات التاخي ثانويةاحيائيخلف حكيم فاضل اسالم15541421422017002

طيار بدون الطائرات نظم هندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة492.0082.00للبنين (ع) علي االمام اعداديةتطبيقيمحمود فاضل رشيد مرتضى15551221511005035

والغاز النفط معدات قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة525.0087.50للبنات االصيل اعداديةاحيائيعباس عبيد سهيل ازهار15561121422005003

والغاز النفط معدات قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة498.0083.00للبنين الناهض العراق اعداديةتطبيقيفرحان بحت هاشم احمد15571521511003004

الحياتي الطب هندسة/التكنولوجية الجامعة583.0097.17للبنات العربية الثورة اعداديةتطبيقيعزيز سعد الدين عالء مريم15581321522017042

الحياتي الطب هندسة/التكنولوجية الجامعة579.0096.50للبنات االمال اعداديةتطبيقيمحمد حميد احمد مريم15591121522011039

الحياتي الطب هندسة/التكنولوجية الجامعة544.0090.67للبنات االخالص اعداديةاحيائيعباس خضير عالء مريم15601121422046112

الحياتي الطب هندسة/التكنولوجية الجامعة544.0090.67للبنات االنتصار اعداديةاحيائياسماعيل سعدون رائد فاطمه15611321422015089

الحياتي الطب هندسة/التكنولوجية الجامعة544.0090.67للبنات الضحى ثانويةاحيائيكريم جاسب حيدر فاطمه15621421422023027

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة510.0085.00للبنين الدين صالح اعداديةاحيائيموزان علي ناظم يونس15631321411008149

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة505.0084.17للبنات معصومة ثانويةاحيائيرحمان غايب عالء رباب15641421422045014

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة496.0082.67للبنات العراقية اعداديةاحيائيمحمد خضر رياض ضحى15652121422049159

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة490.0081.67للبنات القرى ام اعداديةاحيائيعبد عيدان احمد ازهار15661421422015001

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة488.0081.33للبنات العذراء مريم اعداديةاحيائيفرمان نعمت يوسف بتول15671521422014039

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة486.0081.00للبنين حيان بن جابر اعداديةاحيائيسليمان خميس طالب احمد15681921411098006
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التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة478.0079.67للبنات البسملة ثانويةاحيائيحسين شياع سعد فاطمه15691121422061035

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة475.0079.17للبنات العراقية اعداديةاحيائيمصطفى حميد حسين فاطمة15702121422049183

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة471.0078.50للبنين الرمانة اعداديةاحيائيمحمود عطيه عدنان رائد15711921411112036

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة463.0077.17للبنين الفلوجه اعداديةاحيائيعبد هللا عبد احمد محمد15721921411009187

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة462.0077.00للبنين الخالص اعداديةاحيائيماضي ناظم سعد حسين15732121411002039

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة459.0076.50للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةاحيائيغضيب حميد سعد عثمان15741421411013037

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة459.0076.50للبنات االمال ثانويةاحيائيبطيخ داود وليد ختام15751421422041048

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة456.0076.00للبنين زنكورة اعداديةتطبيقيرشيد اسماعيل سالم ايسر15761921511032006

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة454.0075.67للبنات الجامعة ثانويةاحيائياللطيف عبد مجاهد سفيان مريم15771021422009082

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة453.0075.50للبنات االنفال ثانويةاحيائيميزر محمد جبار رانيا15781921422089051

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة453.0075.50للبنين كربالء اعداديةاحيائيجبارة مهدي حسن مهدي15792221411034409

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة451.0075.17للبنات النعيم اعداديةاحيائيسبع خلف جعفر ماجده15801421422009134

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة451.0075.17للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيحسين عاشج الستار عبد ريام15812321426001111

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة448.0074.67للبنات المركزية اإلعداديةاحيائيمحمد اسماعيل كامل نمارق15821421422063094

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة446.0074.33للبنين العلمية المحمودية اعداديةاحيائيهاشم كاظم واثق سجاد15831121411022021

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة444.0074.00للبنين العلميه روح بن الحسين ثانويةاحيائيجاسم نصيف جميل حسين15841121411049040

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة444.0074.00للبنات االستقالل ثانويةاحيائياحمد اكرم فراس مريم15851321422006040

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة442.0073.67للبنين المعري العالء ابي اعداديةاحيائيفنجان سوادي خلف مرتضى15861321411012129

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة442.0073.67للبنات الوزيرية اعداديةاحيائيالمجيد عبد كريم باسل دانيه15871321422005012

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة441.0073.50للبنات النطاقين ذات ثانويةاحيائيجبوري ابراهيم ماهر آيه15881121422018005

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة441.0073.50للبنات دجلة ثانويةاحيائيحسين رضا صادق ايه15891421422014012

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة438.0073.00للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيعلوان حسن عباس زينب15901121422017099

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة438.0073.00للبنات غرناطة ثانويةاحيائيعبد شغاتي هللا عبد اسراء15912821422024002

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة437.0072.83للبنات الضحى ثانويةاحيائيجواد حمزه صبيح رقيه15921421422023013

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة429.0071.50للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةتطبيقيحمد حسن هيثم الرحمن عبد15931321511004015

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة416.0069.33للبنات اغادير اعداديةتطبيقيعبود كريم رعد تبارك15941121522038007

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة412.0068.67للبنين اليقظة اعداديةتطبيقيعبيد علي كمال محسن15951421511027069

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة399.0066.50للبنين الجزيرة إعداديةتطبيقيداود حميد خالد الحميد عبد15961421511016075

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة394.0065.67للبنات اليمامة زرقاء اعداديةتطبيقيخلف حمزه قصي تغريد15971421522003008

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة467.0077.83للبنين األهلية االقصى ثانويةاحيائيمحمود مرزوق احمد مهيمن15981121413005029

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة459.0076.50للبنين المنصور اعداديةاحيائيهللا عبد خالد وليد مصطفى15991021411026243

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة423.0070.50للبنين الناهض العراق اعداديةاحيائيعلوان فالح هاشم اسامه16001521411003006
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الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة416.0069.33للبنات التسامح اعداديةاحيائيابراهيم اسماعيل نوري جمان16011421422012027

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة409.0068.17للمتميزات القاهرة ثانويةاحيائيعلكم منشد ستار بتول16021321422024012

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة405.0067.50للبنات األهلية المعرفة مسيرة ثانويةتطبيقيجواد سالم مازن هزار16031221524002007

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة398.0066.33للبنين الغزالية اعداديةتطبيقيعلي عبد العظيم عبد خالد حيدر16041021511008027

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة394.0065.67للبنين االهلية االقمار ثانويةتطبيقيحزام طشحيل قاسم علي16051421513019012

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة392.0065.33للبنين االنصار اعداديةتطبيقيجواد علي عبد حيدر علي16061321511003044

الطب كلية/الكوفة جامعة598.0099.67(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيحسن كاظم رعد آيات16072521424004022

الطب كلية/الكوفة جامعة598.0099.67(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيياسين راضي مزهر بنين16082521424004165

الطب كلية/الكوفة جامعة590.7698.46للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةاحيائيفاخر ياسين جعفر ضحى16092521424011057

الطب كلية/الكوفة جامعة584.0097.33للبنات االهلية الصالحات ثانويةاحيائيلفته عبود زهير نقاء16102721424003033

الطب كلية/الكوفة جامعة583.0097.17للبنين االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيشنشول صابر احمد علي16112521413031334

الطب كلية/الكوفة جامعة582.0097.00للبنين القبلتين اولى اعداديةاحيائيفياض مالو اثير طه16122121411060072

الطب كلية/الكوفة جامعة582.0097.00للبنين االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيحمزه العادل عبد اياد مصطفى16132521413031638

الطب كلية/الكوفة جامعة581.0096.83(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيعلي عبد كامل ميثاق تبارك16142521424004202

الطب كلية/الكوفة جامعة579.0096.50للبنين خيبر بطل إعداديةاحيائيكاظم زامل عالء ايهم16151421411009014

الطب كلية/الكوفة جامعة579.0096.50للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةاحيائيشكون شجر عباس فاروق16162221413036038

الطب كلية/الكوفة جامعة579.0096.50(ب) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيصادق ابراهيم سالم فرح16172521424018122

الطب كلية/الكوفة جامعة578.0096.33للبنات الروابي ثانويةاحيائيمحمد جبار مهدي مريم16182121422056098

الطب كلية/الكوفة جامعة576.7696.13للمتميزين السالم ثانويةاحيائيتايه حميد مهدي محمد16191121411010079

الطب كلية/الكوفة جامعة575.0095.83للبنين الكندي اعداديةاحيائيحسين كاظم صادق حيدر16201021411019039

الطب كلية/الكوفة جامعة575.0095.83للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةاحيائيمحمد شهيد نجاح حسين16212421413018046

الطب كلية/الكوفة جامعة574.0095.67للبنين القبلتين اولى اعداديةاحيائيمحمد عبود حميد هللا عبد16222121411060081

الطب كلية/الكوفة جامعة573.0095.50للبنات االهلية الخوارزمي دار ثانويةاحيائيدخيل يعقوب يونس سارة16231421424022013

الطب كلية/الكوفة جامعة573.0095.50للبنات االهلية النبالء ثانويةاحيائيحرج اهيلس سالم رقيه16242421424025051

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة568.0094.67للبنات الالذقية اعداديةاحيائيمحسن حميد حسين زهراء16252521422003203

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة566.0094.33للبنات المسائية الحياة عين ثانويةاحيائيالحسن عبد جبار محمد حميده16262521426002008

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة559.0093.17للبنين النجدين اعداديةاحيائيعرجاوي حسين جاسم محمد16272421411033101

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة524.0087.33للبنين الخيرية االهلية القاسم ثانويةاحيائيسلمان عبيدش جابر تقي محمد16282521413011015

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة497.0082.83للبنين المعينية الثانويةتطبيقيحمد محمد سامي هللا عبد16291121511021020

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة474.0079.00(أ) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيحمود علي عبد حسن زينب16302521422022511

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة448.0074.67للبنات األخيلية ليلى اعداديةتطبيقيحمود يوسف يعقوب كوثر16311621522036068

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة394.0065.67للبنين المركزية الكوفة اعداديةتطبيقيعبيد محمد جاسم حسين16322521511010009
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المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة365.0060.83للبنين الكوت اعداديةتطبيقيعباس مكطوف جواد مرتجى16332621511001040

العلوم كلية/الكوفة جامعة504.0084.00(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيقنبر الحسين عبد جمال صفا16342521424004687

العلوم كلية/الكوفة جامعة490.0081.67(أ) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيعمران هللا عبد واثق ريتاج16352521422022395

العلوم كلية/الكوفة جامعة486.0081.00للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيحسون أموري صاحب زينب16362521424014172

العلوم كلية/الكوفة جامعة482.0080.33للبنات االمير اعداديةاحيائيحسين ناصر عبود زينب16372521422021078

العلوم كلية/الكوفة جامعة476.0079.33للبنات الفواطم اعداديةاحيائيمحمد باقر امين ضحى16382721422035216

العلوم كلية/الكوفة جامعة458.0076.33للبنين بعويزة ثانويةاحيائيكاظم الواحد عبد علي محمد16391721411079047

العلوم كلية/الكوفة جامعة457.0076.17للبنين العلمية نصر نبوخذ اعداديةاحيائيعبد المقصود عبد بكر احمد16401121411015008

العلوم كلية/الكوفة جامعة452.0075.33للبنين المصطفى ثانويةاحيائيعلي كريم ابراهيم حسين16412321411036003

العلوم كلية/الكوفة جامعة411.0068.50للبنين االهلية االضواء ثانويةتطبيقيفرج فالح محسن عالء16422221513040022

العلوم كلية/الكوفة جامعة396.0066.00للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةتطبيقيمحمد كلف سالم قاسم16432521513023014

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة436.0072.67للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيفليح مشكور علي سيف16442521413013143

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة418.0069.67للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةاحيائيموسى كريم رياض الرحمن عبد16452621413001038

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة415.0069.17للبنين االمين الصادق اعداديةاحيائيموسى حسين ماجد صادق16461721411164044

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة414.0069.00للبنين المركزية النصر اعداديةاحيائيعاشور حسن محمد مقتدى16472521411007470

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة365.0060.83للبنات المركزية الحدباء اعداديةتطبيقيكاظم جواد سمير قدس16482521522024043

القانون كلية/الكوفة جامعة456.0076.00للبنين االهلية النجوم ثانويةادبيطه ابراهيم علي حسين16492521213002003

القانون كلية/الكوفة جامعة446.0074.33للبنات االهلية االبداع ثانويةادبينصيف مدلول فؤاد اديان16502521224028002

القانون كلية/الكوفة جامعة442.0073.67للبنات الحسين نور اعداديةادبيهادي عادل سالم اسراء16512521222016002

القانون كلية/الكوفة جامعة425.0070.83الخارجيونادبيمشهد صبر مهدي صبر16522521218001413

القانون كلية/الكوفة جامعة398.0066.33للبنين المركزية الصدر باقر محمد اعداديةادبيشيمر حسين جبر محمد16532521211008140

القانون كلية/الكوفة جامعة393.0065.50للبنات الكبرى زينب اعداديةادبيعلي زيد عبد صاحب ايناس16542521222001006

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة387.0064.50للبنات الحجرات اعداديةادبيحسين محمد جاسم زينب16552121222020014

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة351.0058.50للبنات الحجرات اعداديةادبيحسين محمد جاسم رضيه16562121222020010

التمريض كلية/الكوفة جامعة532.0088.67للبنات المركزية الكوفة اعداديةاحيائيالحسن عبد جبار محمد زهراء16572521422010157

التمريض كلية/الكوفة جامعة525.0087.50للبنات االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيخشم جبار علوان والء16582521424013118

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة452.0075.33للبنات الالذقية اعداديةاحيائيحسن داخل عباس هديل16592521422003605

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة422.0070.33(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيمحمد عبد جمعه زينب16602521424004545

الزراعة كلية/الكوفة جامعة360.0060.00للبنين االهلية (ع)الزهراء دار اعداديةاحيائيعباس رحيم علي سجاد16612521413006007

الزراعة كلية/الكوفة جامعة322.0053.67للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيحسين حمزه رضا ختام16622521424014090

اللغات كلية/الكوفة جامعة464.0077.33للبنات الالذقية اعداديةاحيائيحسون عباس علي بنين16632521422003083

اللغات كلية/الكوفة جامعة362.0060.33للبنين ميسان اعداديةادبيياسين كاظم حسين محمد16642521211011053
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اللغات كلية/الكوفة جامعة337.0056.17انقرة-تركيا المختلطة االهلية العراقية نينوى اجيال مدرسةادبيعلوان محسن مالك العابدين زين1665132021226002

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة393.0065.50للبنين البصير مهدي ثانويةادبيعباس خضير ناظم عباس16662321211045023

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة386.0064.33للبنات الصباح اعداديةادبيعباس راهي محمد مريم16672521222007105

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة377.0062.83للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيمسلب هادي ادريس مؤمل16682521415002206

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة369.0061.50للبنات الالذقية اعداديةاحيائيالزهره عبد قاسم هللا خير زينه16692521422003302

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة355.0059.17للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةادبيسلمان عبيدش جابر علي16702521211021170

التربية كلية/الكوفة جامعة474.0079.00للبنين االهلية المرتضى ثانويةادبيحسين علي احسان زمان16712521213025020

التربية كلية/الكوفة جامعة429.0071.50للبنين الكرامة اعداديةادبيخزعل هادي الكاظم عبد كرار16722421211001048

التربية كلية/الكوفة جامعة415.0069.17للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةاحيائيحسن ابراهيم حسين اكبر علي16732521411012156

التربية كلية/الكوفة جامعة402.0067.00للبنين غزوان عناد الدكتور اعداديةادبيجساب كريم كاظم مرتضى16742521211018041

التربية كلية/الكوفة جامعة367.0061.17للبنين المسائية الحبوبي اعداديةتطبيقيالمحسن عبد جابر عالء حسين16752521515002041

االنكليزية اللغة قسم/التربية كلية/الكوفة جامعة460.0076.67للبنين غماس اعداديةادبيجفر الزهرة عبد حسين قاسم16762421211011040

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة439.0073.17للبنات الدر شجرة اعداديةادبيشنك عايد عباس لمى16772521222018041

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة400.0066.67للبنات المسائية البتول اعداديةتطبيقيمسلم طاهر احمد زهراء16782521526001062

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة386.0064.33للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائيحسين دالل حامد زينب16792321424006204

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة384.0064.00للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةاحيائيعمران كاظم حسين فاطمه16802521424011065

االنكليزية اللغة قسم/للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة514.0085.67للبنات االهلية االندلس ثانويةادبيياسر عبد طالب نبيل الزهراء فاطمه16812521224016004

االنكليزية اللغة قسم/للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة429.0071.50للبنات الجزائر اعداديةادبيهادي حامد فهد كوثر16822521222028036

االنكليزية اللغة قسم/للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة427.0071.17المختلطة المناجاة ثانويةادبيحضوان بالل عزيز زينب16832521227004007

اآلداب كلية/الكوفة جامعة396.0066.00للبنات الرحمة مالئكة اعداديةاحيائيحسن عباس الحسين عبد سبأ16842721422025090

اآلداب كلية/الكوفة جامعة349.0058.17للبنين المسائية الحبوبي اعداديةتطبيقيحسن فليح عدنان حسين16852521515002040

اآلداب كلية/الكوفة جامعة312.0052.00للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةادبيخشان حمد عباس مقتدى16862521211012288

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة370.0061.67للبنات االهلية الكفيل انوار ثانويةادبيمحمد احمد حسين بنين16872521224030003

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة360.0060.00للبنين االهلية الكفيل انوار ثانويةادبيعبد حسين حمزه حسين16882521213028003

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة342.0057.00للبنين الخاصة النموذجية المؤمل ثانويةادبيعلي عبد كامل ميثاق علي16892521213007006

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة339.0056.50للبنات المسائية البتول اعداديةادبيعبيد ترف زهير عال16902521226001054

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة331.0055.17للبنين السجاد اعداديةادبيالمنعم عبد هادي حسن مجتبى16912321211027044

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة326.0054.33للبنين النبوي المسجد اعداديةادبيعبد جميل ناصر حيدر16922921211008013

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة379.0063.17للبنات الشموس اعداديةاحيائيمحمد جاسم رائد بنين16932321422025015

الطب كلية/تكريت جامعة593.0098.83للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةاحيائيكسار محمد خالد اسيل16941821424006008

الطب كلية/تكريت جامعة591.0098.50للبنات االهلية الملوية ثانويةاحيائيمحمد جاسم كريم رؤى16951821424005008

الطب كلية/تكريت جامعة591.0098.50للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةاحيائياحمد عطيه محمد تبارك16961821424006048
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الطب كلية/تكريت جامعة587.0097.83للبنات العلم ثانويةاحيائيهللا عبد حسين علي مريم16971821422011042

الطب كلية/تكريت جامعة585.0097.50للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةاحيائيارميض جاسم محمد ابتهال16981821424006001

الطب كلية/تكريت جامعة585.0097.50للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةاحيائيكاظم خلف علي كوثر16991821424006148

الطب كلية/تكريت جامعة585.0097.50المختلطة المتنبي اعداديةاحيائيريحان عواد جميل عمر17002121417030017

الطب كلية/تكريت جامعة583.0097.17للبنين االهلية الخطيب ثانويةاحيائيسعيد محمد دهام دلف الحارث17011821413007009

الطب كلية/تكريت جامعة583.0097.17المختلطة المنزلة ثانويةاحيائيجاسم عبد مكي محمد17022021417012029

الطب كلية/تكريت جامعة582.0097.00للبنات االهلية االرتقاء ثانويةاحيائيعلوان جعفر صادق فاطمه17031821424004021

الطب كلية/تكريت جامعة582.0097.00للبنات االنامل ثانويةاحيائيعجيل حسين الرحيم عبد صفيه17042121422091009

الطب كلية/تكريت جامعة582.0097.00للبنات االهلية الحريري ثانويةاحيائيحميد رحمان حسن فاطمه17052121424001016

الطب كلية/تكريت جامعة581.0096.83للبنين االهلية النجاح ثانويةاحيائيهندي نصيف صكبان تبارك17061821423006003

الطب كلية/تكريت جامعة579.0096.50للبنات االسلمية ثويبة اعداديةاحيائيعباس فاضل الرحمن عبد فاطمه17072121422009147

الطب كلية/تكريت جامعة579.0096.50االهلية المختلطة المتحدة العالمية الثانويةاحيائينعمان فارس محمد هللا عبد17083221417004002

االسنان طب كلية/تكريت جامعة579.0096.50للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةاحيائيطلب عدنان طالب تبارك17091821424006045

االسنان طب كلية/تكريت جامعة568.0094.67للبنات اسماء اعداديةاحيائيعالن مناتي هذال ساره17101821422077097

االسنان طب كلية/تكريت جامعة566.0094.33للبنين االهلية النجاح طريق ثانويةاحيائيرشيد مراح محمود سيف17111821413014018

االسنان طب كلية/تكريت جامعة563.0093.83للبنات المآرب ثانويةاحيائياحمد اعبيد محمد محاسن17121821422111019

االسنان طب كلية/تكريت جامعة562.0093.67للبنين العاصفة اعداديةاحيائيحمد حسين هللا عبد كمال17131821411032102

االسنان طب كلية/تكريت جامعة562.0093.67للبنات االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيهادي حميد امجد دعاء17141821424008007

االسنان طب كلية/تكريت جامعة562.0093.67للبنات فاطمة ثانويةاحيائيمحمد فاضل اركان الضحى شمس17152121422016079

الصيدلة كلية/تكريت جامعة577.0096.17للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةاحيائيهللا عبد فارس ليث صفا17161821424006120

الصيدلة كلية/تكريت جامعة572.0095.33للبنين الرمانة اعداديةاحيائيشالل محمد شعبان يوسف17171921411112102

الصيدلة كلية/تكريت جامعة559.0093.17للبنات حبيبة ام اعداديةاحيائيوهيب جبار مقاتل هاجر17182121422032200

الصيدلة كلية/تكريت جامعة558.0093.00للبنات العقيدة ثانويةاحيائيمهدي ابراهيم سعد غادة17191221422004042

الصيدلة كلية/تكريت جامعة558.0093.00الخارجياتاحيائيياسين طه احمد فاطمه17201321428050176

الصيدلة كلية/تكريت جامعة558.0093.00للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةاحيائيجاسم شعبان زياد رسل17211821424006070

الصيدلة كلية/تكريت جامعة558.0093.00للبنات اليرموك ثانويةاحيائيطاهر منهل حسين فاطمة17222121422035067

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة453.0075.50للبنين االهلية النجاح طريق ثانويةتطبيقيثامر خليل اسماعيل احمد17231821513014001

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة434.0072.33للبنين الخوارزمي اعداديةتطبيقيهراط عودة ممدوح احمد17241921511070008

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة431.0071.83للبنين الزوية ثانويةتطبيقيعلي حسون مسلط دلف17251821511016008

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة429.0071.50للبنين الدنج ثانويةتطبيقيهللا عبد علي الجبار عبد احمد17261721511214002

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة426.0071.00للبنين المسائية الهادي ثانويةتطبيقيعباس حمود صبحي مصطفى17271821515006122

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة392.0065.33للبنين المستقبل اجيال ثانويةتطبيقياحمد محمود نزاع عمار17281921511107011
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الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة386.0064.33للبنين االهلية العلوم مدينة ثانويةتطبيقيالمجيد عبد محمود نبيل عمر1729182051149015

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة461.0076.83للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةاحيائيسلمان داود محمد ايات17302121422008016

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة460.0076.67للبنات البارودي ثانويةاحيائيبديوي علي دحام حال17311821422093007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة459.0076.50للبنين الخصم اعداديةاحيائيجاسم انصيف سلطان خالد17321821411015042

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة446.0074.33للبنين الكبرى بدر اعداديةاحيائيفنتش محمد ناظم محمد17332021411024062

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة525.0087.50للبنين الفرقان اعداديةاحيائيعلي حسن طارق زياد17341821411020047

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة514.0085.67للبنات االزدهار اعداديةاحيائيدرويش علي احسان هيلين17352021422019129

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة511.0085.17المختلطة الصديد ثانويةاحيائيالعزيز عبد صابر الرزاق عبد خاشع17361821417051001

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة464.0077.33للبنات العقيدة ثانويةتطبيقيموسى سليمان عماد سجى17371821522034010

البيئة قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة397.0066.17للبنين آشور قلعة ثانويةتطبيقيعثمان محمود هللا عبد عثمان17381821511089022

البيئة قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة384.0064.00المختلطة الجبارة ناجي الشهيد ثانويةتطبيقيخضر عيسى احمد اسامه17391821517034001

البيئة قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة378.0063.00للبنات االهلية الهيثم ابن ثانويةتطبيقيمحجوب يعكوب وضاح تبارك17401821524016004

البيئة قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة362.0060.33المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةتطبيقيحمود شاكر زياد طارق17411821517070060

الميكانيكية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة481.0080.17للبنين غرناطة اعدديةاحيائيجميل صالح ناظم عمر17421821411104049

الميكانيكية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة422.0070.33للبنين القيارة اعداديةاحيائيمحجوب حسن سالم اسامه17431721411042005

والغاز النفط تكرير هندسة قسم/النفطية العمليات هندسة كلية/تكريت جامعة548.0091.33للبنين هيت اعداديةتطبيقيحاجم الرزاق عبد اسعد حمزة17441921511025031

والغاز النفط تكرير هندسة قسم/النفطية العمليات هندسة كلية/تكريت جامعة511.0085.17للبنين االهلية العلوم دار ثانويةتطبيقيجاسم كريم فريد احمد17451821513005001

والغاز النفط تكرير هندسة قسم/النفطية العمليات هندسة كلية/تكريت جامعة502.0083.67للبنين الفلوجه اعداديةتطبيقيمضحي الرزاق عبد فياض مصطفى17461921511009048

والغاز النفط تكرير هندسة قسم/النفطية العمليات هندسة كلية/تكريت جامعة498.0083.00للبنات نفيسة السيدة ثانويةتطبيقيغضيب نايل احمد زينة17471821522002004

والغاز النفط تكرير هندسة قسم/النفطية العمليات هندسة كلية/تكريت جامعة491.0081.83المختلطة المتنبي اعداديةتطبيقيمحمود دالل هائل ارشد17482121517030001

والغاز النفط تكرير هندسة قسم/النفطية العمليات هندسة كلية/تكريت جامعة488.0081.33للبنين االهلية بيروت اعداديةتطبيقيعلي سالم عزيز عدنان17491821513021005

النفطية المنظومات سيطرة قسم/النفطية العمليات هندسة كلية/تكريت جامعة514.0085.67للبنين االهلية بيجي ثانويةتطبيقيعلي احمد عماد عامر17501821513022003

النفطية المنظومات سيطرة قسم/النفطية العمليات هندسة كلية/تكريت جامعة480.0080.00المختلطة االهلية فينك ثانويةتطبيقيمحمود صالح محمد احمد17513121517009002

النفطية المنظومات سيطرة قسم/النفطية العمليات هندسة كلية/تكريت جامعة479.0079.83للبنين اإلقتدار اعداديةتطبيقيحسين احمد شهاب علي17522721511037055

النفطية المنظومات سيطرة قسم/النفطية العمليات هندسة كلية/تكريت جامعة478.0079.67للبنين االمين الصادق اعداديةتطبيقييعقوب حسين علي زينل17531721511164011

النفطية المنظومات سيطرة قسم/النفطية العمليات هندسة كلية/تكريت جامعة477.0079.50للبنين موصل اسكي ثانويةتطبيقيحسين احمد خلف عباس17541721511038024

النفطية المنظومات سيطرة قسم/النفطية العمليات هندسة كلية/تكريت جامعة475.0079.17المختلطة االشاوس ثانويةتطبيقيعباس محمد فريد محمد17551821517014019

النفطية المنظومات سيطرة قسم/النفطية العمليات هندسة كلية/تكريت جامعة473.0078.83للبنين الخصم اعداديةتطبيقيحسين محجوب حمد محمود17561821511015063

العلوم كلية/تكريت جامعة546.0091.00للبنات اسماء اعداديةاحيائيرشيد القادر عبد صبيح طيبه17571821422077117

العلوم كلية/تكريت جامعة509.0084.83للبنات سومر ثانويةاحيائيذاوي حمد حمود زينب17581821422104013

العلوم كلية/تكريت جامعة500.0083.33للبنين الغفاري جندب بن عمرو اعداديةاحيائيلواخ علوان معارج محمد17591821411037049

العلوم كلية/تكريت جامعة492.0082.00للبنات االهلية المجد ثانويةاحيائيحسين خليف هللا عبد زينه17601921424010071
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العلوم كلية/تكريت جامعة484.0080.67للبنات االهلية النجاح طريق اعداديةاحيائيزويد حميد المجيد عبد تيميه17611821424003005

العلوم كلية/تكريت جامعة483.0080.50للبنات العقيدة ثانويةاحيائيجاسم محمد سالم ساره17621821422034015

العلوم كلية/تكريت جامعة483.0080.50للبنين االهلية النجاح ثانويةاحيائيهندي نصيف صكبان االء17631821423006001

العلوم كلية/تكريت جامعة466.0077.67للبنات االهلية تكريت ثانويةاحيائيمحمد خليل ناظم غفران17641821424011007

العلوم كلية/تكريت جامعة461.0076.83للبنات الهناء ثانويةاحيائيحسن الواحد عبد حسين نبراس17652021422057056

العلوم كلية/تكريت جامعة461.0076.83للنازحات البنين ام ثانويةاحيائيحسن خالد وليد سحر17662021422063018

العلوم كلية/تكريت جامعة453.0075.50للبنات الشرقاط اعداديةتطبيقيابراهيم جمعه اياد ختام17671821522007004

العلوم كلية/تكريت جامعة449.0074.83للبنات الجديدة موصل اعداديةاحيائيجدوع ددو فراس سماء17681721422048063

العلوم كلية/تكريت جامعة445.0074.17للبنات الجواري حسين حسن سعد الشهيد ثانويةاحيائيعلي امين ثاير رواء17691821422106010

العلوم كلية/تكريت جامعة442.0073.67للبنات الخصم ثانويةاحيائيغضب كندل محمد اسراء17701821422115003

العلوم كلية/تكريت جامعة441.0073.50للبنات البيان اعداديةاحيائيرعد زنزل عدي فاطمه17711821422081025

العلوم كلية/تكريت جامعة401.0066.83للبنات العقيدة ثانويةتطبيقيفرحان هللا جار معاد وهج17721821522034025

العلوم كلية/تكريت جامعة392.0065.33للبنات المسائية ميسلون ثانويةتطبيقيعبد هللا عبد اركان هنوف17731821526001006

العلوم كلية/تكريت جامعة388.0064.67المختلطة الجبارة ناجي الشهيد ثانويةتطبيقيصالح علوان مازن ايهان17741821527034001

العلوم كلية/تكريت جامعة372.0062.00للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةتطبيقيكاظم عبيد محسون حسنين17751421511013020

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة425.0070.83للبنات العلم ثانويةاحيائينايف مطر حميد ايه17761821422011015

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة386.0064.33للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةاحيائيحمص كاظم كامل حسين17772521415007029

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة421.0070.17للبنين العوام بن الزبير اعداديةتطبيقيطه ياسين محمود بشير17781821511061037

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة410.0068.33للبنين الشرقاط اعداديةاحيائيخلف جميل عادل مصطفى17791821411004089

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة400.0066.67للبنات المؤمنين ام ثانويةاحيائياسعد عريبي محمد رغدة17801821422067011

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة378.0063.00للبنين الرواد اعداديةاحيائيمحمود احمد محمد اسماعيل17812021411021024

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة359.0059.83للبنين الكرمة اعداديةتطبيقينصيف حمد شهاب نبيل17821921511065074

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة353.0058.83للبنين النبوية البعثة اعداديةاحيائيشمخي حسين باسم سجاد17832121411027013

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة322.0053.67المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةتطبيقيدحام نامس ياسر مصطفى17841821517074048

الحقوق كلية/تكريت جامعة423.0070.50للبنين العربي التراث ثانويةادبيياسين احمد اسماعيل عمر17851821211084014

الحقوق كلية/تكريت جامعة386.0064.33للبنين رأى من سرى ثانويةادبيعلوان احمد خلف مصطفى17861821211071053

الحقوق كلية/تكريت جامعة383.0063.83للبنات الخنساء اعداديةادبيابراهيم لبيب عدي تبارك17871821222082005

الحقوق كلية/تكريت جامعة372.0062.00للبنين االنشراح ثانويةادبيجمعه لطيف نهاد ايمن1788182021114004

الحقوق كلية/تكريت جامعة367.0061.17للبنين المسائية النهضة اعداديةادبيمهدي دخيل حسين صهيب17891821215002041

الحقوق كلية/تكريت جامعة366.0061.00للبنين نافع بن عقبة ثانويةادبيداخل عزيز قاسم وسام17901821211035035

الحقوق كلية/تكريت جامعة363.0060.50المختلطة الجماهير ثانويةادبيعلي حسن فزع ابراهيم17911821217001001

الحقوق كلية/تكريت جامعة348.0058.00للبنات البارودي ثانويةادبيصالح علي خالد زهراء17921821222093008
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الحقوق كلية/تكريت جامعة347.0057.83للبنين الحضارة اعداديةادبيهللا عبد حمود خليفه محمد17931821211051037

الحقوق كلية/تكريت جامعة338.0056.33للبنين الروافد اعداديةادبيمحمد مهاوش زهير العابدين زين17941821211073008

الحقوق كلية/تكريت جامعة336.0056.00للبنين المنصور اعداديةادبيمجهد لطيف عامر مصطفى1795182021045050

الحقوق كلية/تكريت جامعة331.0055.17للبنين حنبل بن احمد ثانويةادبيحمادي عويد هللا عبد مؤيد17961821211034023

الحقوق كلية/تكريت جامعة327.0054.50للبنين الشرقاط اعداديةادبياحمد عفات قحطان نشأت17971821211004063

التمريض كلية/تكريت جامعة541.0090.17للبنات الشيماء اعداديةاحيائيجبوري زاحم حرب تبارك17981821422072017

التمريض كلية/تكريت جامعة536.0089.33للبنين موصل اسكي ثانويةاحيائيالرزاق عبد طه خضير احمد17991721411038002

التمريض كلية/تكريت جامعة533.0088.83للبنين النهوض اعداديةاحيائيعلي فيصل جاسم حيدر1800142041047042

التمريض كلية/تكريت جامعة531.0088.50للبنات الغساسنة اعداديةاحيائيابراهيم عكاب ضياء غاده18011821422037007

التمريض كلية/تكريت جامعة525.0087.50للبنات وهب بنت امنة اعداديةاحيائيمحمد ورور كريم مريم18022121422010139

التمريض كلية/تكريت جامعة521.0086.83للبنات الضحى ثانويةاحيائيصالح احمد محمود سجود18032021422115018

التمريض كلية/تكريت جامعة516.0086.00للبنات الرياحين ثانويةاحيائيحسين جسام عباس رانيا18041921422050026

التمريض كلية/تكريت جامعة516.0086.00للبنات اليقين ثانويةاحيائيعفتان حسين مزهر ابتسام18051921422076001

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة458.0076.33للبنين الكبرى بدر اعداديةاحيائيالحليم عبد صالح فرحان علي18062021411024043

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة408.0068.00للبنين مسلمة بن محمد ثانويةاحيائيخلف حسن عامر امجد18071121411034014

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة408.0068.00للبنات الحجرات اعداديةاحيائيحمود محمود فالح وديان18082121422020135

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة393.0065.50للبنين الكندي اعداديةاحيائيحامد ياسين حامد انس18091021411019026

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة371.0061.83المختلطة المسائية الدور ثانويةاحيائيالمجيد عبد محمود نبيل سنى18101821427073004

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة417.0069.50الخارجياتادبياحمد طارق زياد هند18111821228050892

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة403.0067.17للبنين الفرقان اعداديةادبيأحمد ذياب رافع صفاء18121821211020022

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة395.0065.83المختلطة الرحمة رسل ثانويةادبيمحمد فليح حسن الستار عبد18132121217036007

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة390.0065.00المختلطة االمة حبر ثانويةادبيحبيب مطر عزيز مهنا18142121217079014

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة389.0064.83المختلطة المسائية الشرقاط ثانويةادبيفاضل حيدر رميض فاطمة18151821227071040

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة383.0063.83للبنين بلدروز اعداديةادبيحسن علي عماد سجاد18162121211007024

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة381.0063.50المختلطة النزاهة ثانويةادبيحميد محمد احمد يحيى18171821217085007

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة379.0063.17المختلطة المسائية االشتر مالك ثانويةادبيلطيف حسن محمد حسن18181821217077025

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة370.0061.67للبنين الرواد اعداديةادبيحسين عباس فاضل ابراهيم18192121211068002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة366.0061.00للبنين المعتم ابن اعداديةتطبيقيحميد نايف امير ايوب1820182051073010

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة365.0060.83للبنين الوليد بن خالد اعداديةتطبيقيعواد حسن فليح حارث18211821511077010

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة362.0060.33للبنات الخنساء اعداديةادبياحمد طارق زياد فاطمه18221821222082016

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة358.0059.67للبنين القبلتين اولى اعداديةادبيداود احمد ثامر محمد1823212021065066

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة353.0058.83للبنين النضيد الطلع اعداديةادبيعبد شمس مهدي عماد18242121211037083
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واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة350.0058.33للبنات بابل اعداديةاحيائيخلف عداي سالم ايه18252121422051021

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة349.0058.17المختلطة المدائن ثانويةادبيكريم حميد سالم حسن18262121217031002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة348.0058.00للبنين الفلق اعداديةادبيحميد مهدي اسماعيل حسن18272121211022008

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة347.0057.83للبنين الوطن ثانويةاحيائيحميد رشيد زياد سجاد18282121411070009

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة345.0057.50للبنين النضيد الطلع اعداديةاحيائيصالح جسام جبار محمد1829212041038073

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة342.0057.00للبنين القرطبي اعداديةادبيخلف حراز عباس محمود18302121211051050

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة341.0056.83للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةادبينصيف سلمان تحسين صدام18311421211013049

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة337.0056.17للبنين المعتم ابن اعداديةتطبيقيفرحان هللا جار معاد محمد1832182051073040

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة334.0055.67للبنات المستنصرية ثانويةادبياسعد جابر محمد داليا18331821222013007

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة333.0055.50للبنين المنصور اعداديةتطبيقيدنان خلف فالح محمد18341821511041014

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة330.0055.00المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةاحيائيكاظم احمد محمود محمد18351821417074064

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة325.0054.17للبنين الدجيل شهداء اعداديةاحيائيحميدان كاظم جواد علي18361821411115104

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة325.0054.17للبنين العدالة ثانويةادبيهادي فاضل عباس سعد18372121211042008

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة324.0054.00للبنين المرتقى ثانويةادبيعالن مناتي ردام اسامه18383121211012005

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة367.0061.17للبنات الخيزران اعداديةادبيحسن راشد وليد سؤده18392121222057032

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة439.0073.17المختلطة البحتري اعداديةاحيائيمهدي احمد عماد مهيمن18401821417004024

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة421.0070.17المختلطة الخصيب ابي ثانويةاحيائيكامل حسين ضياء الخالق عبد18412121417070008

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة408.0068.00للبنين خزنة اعداديةاحيائيمحمد احمد شكري العابدين زين18421721411064026

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة397.0066.17للبنين المسائية الصقر ثانويةاحيائياسماعيل عواد صبار زيد18431021415006013

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة395.0065.83للبنات البارودي ثانويةاحيائيمحمد عيسى الرحمن عبد مواهب18441821422093017

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة394.0065.67للبنات الكوثر ثانويةاحيائيخلف مرزوك أنيس اية18451821422095006

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة390.0065.00للبنين الكبرى بدر اعداديةاحيائيمحمد ابراهيم احمد هللا عبد18462021411024038

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة389.0064.83للبنين الفياض ثانويةاحيائيروضان فرحان رعد مشتاق18471821411117034

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة389.0064.83المختلطة الجماهير ثانويةاحيائيمحمود خلف حميد محمد18481821417001022

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة389.0064.83للبنين علي تل اعداديةاحيائيحسن محمد نايف ابراهيم18492021411030002

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة387.0064.50للبنين االمجاد اعداديةاحيائيصالح خلف فتاح محمد18501721411026177

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة422.0070.33للبنين النهرين ملتقى ثانويةادبيمحسن علي خلف محمد18511821211120018

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة416.0069.33المختلطة المسائية الضلوعية ثانويةادبيعطيه محمد جاسم ياسر18521821217016041

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة395.0065.83للبنات الزوراء اعداديةادبيحمد خلف جبار رحمة18531821222006027

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة377.0062.83للبنين اليرموك اعداديةادبيلطيف علي محمود الرحمن عبد18541721211003048

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة374.0062.33للبنين الوليد بن خالد اعداديةاحيائيعلي احمد الرسول عبد احمد18551821411077008

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة373.0062.17للبنين القبلتين اولى اعداديةاحيائيحسين محمود حمزة الملك عبد18562121411060086
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االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة372.0062.00للبنين دبي ثانويةادبيخزعل كاظم احمد محمد18571821211102057

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة371.0061.83للبنين كثير ابن اعداديةادبيناصر حسن هللا عبد احسان18581821211010002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة369.0061.50للبنات الدجيل اعداديةاحيائيجواد جاسم عدنان امل18591821422071006

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة357.0059.50للبنين الخصم اعداديةادبيخلف موسى مخلف يونس18601821211015044

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة355.0059.17للبنات البارودي ثانويةادبيابراهيم ندى علي حنين18611821222093004

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة355.0059.17المختلطة القاهرة ثانويةادبيخليل كاظم الخالق عبد تبارك18622321227009004

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة337.0056.17للبنين شميط ثانويةادبيمحمد حسين محمد سعد18632021211034017

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة336.0056.00للبنين المسائية الكرمة ثانويةادبيمشوط فرج جمعة محمد18641921215010131

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة331.0055.17للبنات الشيماء اعداديةادبيحسين الكريم عبد عامر نور18651821222072025

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة474.0079.00للبنين شميط ثانويةاحيائيالرحمن عبد ابراهيم حميد نسيم18662021411034034

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة467.0077.83للبنين الفلق اعداديةادبيمهدي رشيد حميد ياسر18672121211022039

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة459.0076.50للبنين التأميم صدى اعداديةاحيائياسماعيل صالح مهدي الحافظ عبد18682121411032067

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة456.0076.00المختلطة النور جبل ثانويةادبيابراهيم خلف احمد عمر18692121217055009

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة440.0073.33للبنين درويش حسين الشهيد اعداديةادبيعبيد اسماعيل ياسين قيس18701721211117009

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة437.0072.83للبنين الفراهيدي اعداديةادبيجوامير قادر ليث نكة18712121211026043

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة428.0071.33للبنين الشهداء ثأر ثانويةادبيحمد صالح محمد بكر18722121211074009

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة424.0070.67للبنين مندلي اعداديةادبيعلي احمد صاحب صادق18732121211033012

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة423.0070.50للبنين الصديق ثانويةادبيعلي عبد عامر علي18741221211020027

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة374.0062.33للبنات الحريري ثانويةاحيائيخليل شالل روكان زينه18752121422053034

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة357.0059.50للبنات الحكمة اعداديةاحيائيخضر عيسى احمد عبير18761821422029015

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة355.0059.17للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةاحيائيندا هللا عبد باسم االء18771821424006010

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة344.0057.33للبنات المسائية الجنان ثانويةاحيائيمحمد محمود محمد مها18782121426008012

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة339.0056.50للبنات المقدادية اعداديةاحيائي عليوي رشيد رؤى18792121422050069

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة331.0055.17المختلطة الجبارة ناجي الشهيد ثانويةتطبيقيحميد رحيم حامد غاده18801821527034009

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة316.0052.67للبنات بكر ابي بنت اسماء اعداديةادبيسلطان حاجم فوزي زينب1881202022121012

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة312.0052.00للبنات الطيبات اعداديةادبيمحمود هللا عبد محمد سفانة18822121222085031

االنكليزية اللغة قسم/للبنات التربية كلية/تكريت جامعة473.0078.83المختلطة محمد حسن حاضر الشهيد ثانويةادبيحسن عبد ابراهيم رقية18832021227002001

اآلداب كلية/تكريت جامعة389.0064.83للبنين شميط ثانويةادبيخلف حمد خلف محمد18842021211034033

اآلداب كلية/تكريت جامعة363.0060.50للبنين علي االمام ثانويةتطبيقيظاهر ادريس اثير احمد18851821511013001

اآلداب كلية/تكريت جامعة360.0060.00للبنين جلوالء اعداديةاحيائيحسون احمد هادي حسن1886212041009068

اآلداب كلية/تكريت جامعة316.0052.67للبنين المستقبل اعالم اعداديةادبياحمد صالح اياد عثمان18871821211116018

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة379.0063.17للبنين الشرقية االعداديةاحيائييونس ذنون بشار بالل18881721411008083
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الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة378.0063.00للبنين العربيه الصالحيه ثانويةادبياحمد علي حسين احمد18891721211014003

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة366.0061.00للبنين العربيه الصالحيه ثانويةادبيدرويش احمد محمود محمد18901721211014030

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة359.0059.83للبنات زالة عين اعداديةاحيائيهللا عبد عبد مصلح بدور18911821422001014

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة358.0059.67للبنات اليعربية ثانويةاحيائيحسن خلف جميل فائده18921821422100040

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة342.0057.00للبنين المسائية القيارة ثانويةاحيائيعبد عبدهللا نجم احمد18931721415015006

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة342.0057.00للبنين غرناطة اعدديةاحيائيمحمد حسين محمد احمد18941821411104009

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة340.0056.67للبنين العاصفة اعداديةادبيحمد حسين هللا عبد محمد18951821211032054

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة332.0055.33للبنات االهلية بيروت اعداديةاحيائيمحمد جدوع يوسف اسماء18961821424014003

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة329.0054.83للبنين خانقين اعداديةاحيائيعيسى ابراهيم خليل علي1897212041011062

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة329.0054.83للبنين اشور اعداديةاحيائيمطر المنعم عبد عواد محمد18981821411070071

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة329.0054.83للبنين الزهري االمام اعداديةاحيائيمحمود الحسن عبد فالح ابراهيم18992121411049003

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة322.0053.67للبنات العبور ثانويةاحيائيسالمه حسين حمد نوريه19001921422086139

االنكليزية اللغة قسم/الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة434.0072.33للبنين الراية اعداديةادبيعلي القادر عبد علي احمد19011721211025008

االنكليزية اللغة قسم/الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة427.0071.17للبنين العبيدي اعداديةادبيابراهيم هالل ضاحي السالم عبد19021921211024027

االنكليزية اللغة قسم/الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة420.0070.00للبنين الوليد بن خالد اعداديةادبيخضير جميل شيت نشوان19031721211001071

االنكليزية اللغة قسم/الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة412.0068.67للبنين ناصر تلول ثانويةادبيادهام احمد بشير محمد19041721211036017

االنكليزية اللغة قسم/الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة406.0067.67للبنين الكسك ثانويةتطبيقيياسين ذنون نومان خلف19051721511108007

االنكليزية اللغة قسم/الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة381.0063.50للبنين القبلتين اولى اعداديةادبيجاسم راضي يحيى قاسم19062121211060048

االنكليزية اللغة قسم/الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة376.0062.67للبنات الخضرانية اعداديةادبيعلي هللا عبد احمد ساجدة19071821222057012

االنكليزية اللغة قسم/الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة370.0061.67للبنين المسائية القيارة ثانويةادبيالياس فتحي حمد صالح19081721215015047

االنكليزية اللغة قسم/الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة355.0059.17للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيمحمد مشعان بسام حمزه19091721215002075

االنكليزية اللغة قسم/الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة339.0056.50للبنين االوس ثانويةادبيهللا عبد محمد جاسم علي19102021211045038

االنكليزية اللغة قسم/الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة335.0055.83للبنين الكندي اعداديةادبيعثمان عواد بشار علي19111721211021024

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة318.0053.00المختلطة مالك بن انس ثانويةاحيائيابراهيم سلمان اياد بتول19122121427083012

الطب كلية/القادسية جامعة599.0099.83للبنات دمشق اعداديةاحيائيجعفر الرب عبد محمد فاطمة19132421422024262

الطب كلية/القادسية جامعة598.0099.67للبنات الديوانية اعداديةاحيائيمهدي الحسين عبد الجليل عبد مريم19142421422010113

الطب كلية/القادسية جامعة597.0099.50للبنات الفردوس اعداديةاحيائيشنون كاظم محمد ايات19152421422023015

الطب كلية/القادسية جامعة594.0099.00للبنين سومر اعداديةاحيائيظاهر لهمود قاسم محمد19162421411004153

الطب كلية/القادسية جامعة589.0098.17للبنين المركزية االعداديةاحيائيراضي دريول علي حسين19172421411036077

الطب كلية/القادسية جامعة582.0097.00للبنات االهلية المعالي ثانويةاحيائيالعباس عبد خضير محمد مريم19182421424013009

الطب كلية/القادسية جامعة580.0096.67للبنات االهلية العرفان ثانويةاحيائيكصير علي ناجي فاطمه19192221424049059

الطب كلية/القادسية جامعة577.0096.17للبنات حلب اعداديةاحيائيظاهر لهمود قاسم حوراء19202421422014059
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الطب كلية/القادسية جامعة574.0095.67للبنات الرياحين ثانويةاحيائيدفش كاظم مكي رهافه19211221422039017

الطب كلية/القادسية جامعة572.0095.33للبنات الخنساء اعداديةاحيائيسعيد هللا عبد قاسم زينب19222321422012152

الطب كلية/القادسية جامعة571.2495.21المتميزات ثانويةاحيائييوسف مصعب تيمور زهراء19232421422036020

الطب كلية/القادسية جامعة571.0095.17للبنات االهلية براثا ثانويةاحيائيحسين طالب محمد زهراء19242521424022094

الطب كلية/القادسية جامعة571.0095.17للبنات الغدير اعداديةاحيائيالكريم عبد سامي وليد داليا19252621422016064

الطب كلية/القادسية جامعة571.0095.17للبنات القبطية ماريا اعداديةاحيائيالعظيم عبد نيشان رياض تبارك19262721422003052

الطب كلية/القادسية جامعة570.0095.00للبنات الزهور ثانويةاحيائيابراهيم مهدي سردال مريم19272121422024035

الطب كلية/القادسية جامعة570.0095.00للبنين الزيتون اعداديةاحيائيشرماهي سلطان موسى عباس19282421411015127

الطب كلية/القادسية جامعة570.0095.00للبنات االسلمية رفيدة اعداديةاحيائيكاظم محمد حبيب تقى19292721422020026

الطب كلية/القادسية جامعة569.7294.95للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةاحيائيحسين حمودي حيدر محمد19301221411001074

الطب كلية/القادسية جامعة569.0094.83للبنات االنام اعداديةاحيائيمحمد اكبر علي جعفر نور19312121422045073

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة495.0082.50للبنات الكوثر اعداديةاحيائيمطر فضل حسن نور19322421422015145

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة468.0078.00للبنات الحوراء اعداديةاحيائيعبد الحسين عبد حيدر طيف19332421422026145

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة507.0084.50الشيعي الوقف للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةاحيائيعباس جبار ستار زينب19342421422038017

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة525.0087.50للبنات الطيبات ثانويةاحيائيرمضان الزهره عبد نصير طيبه19352821422045031

العلوم كلية/القادسية جامعة452.0075.33للبنات التحرير اعداديةاحيائيزيد عبد كريم احمد رسل19362421422008063

العلوم كلية/القادسية جامعة447.0074.50للبنين الغدير اعداديةاحيائيعباس خضير الكاظم عبد علي19372421411045069

العلوم كلية/القادسية جامعة447.0074.50للبنين الزبيدية اعداديةاحيائيبديوي كاظم جواد حامد19382621411011027

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة438.0073.00للبنين السجاد اعداديةاحيائيكاظم جواد حاتم كرار19392421411047246

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة412.0068.67للبنين الجواهري اعداديةاحيائيهندي جبار ستار االكبر علي19402421411013090

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة356.0059.33للبنين الوقار اعداديةتطبيقيجويد عوده محمد سجاد19412721511044037

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة512.7685.46المتميزين ثاتويةاحيائيعلي حسين عمار محمد19422621411040028

القانون كلية/القادسية جامعة411.0068.50للبنين عفك اعداديةادبيلفتة غميس نهاد حسين19432421211006006

القانون كلية/القادسية جامعة402.0067.00للبنين الكرامة اعداديةادبيخضير واشي خيري ياسين19442421211001070

القانون كلية/القادسية جامعة374.0062.33للبنين الكرامة اعداديةادبيعبيد دوري محسن كاظم19452421211001046

القانون كلية/القادسية جامعة369.0061.50للبنين المصطفى اعداديةادبيشاني علي قاسم حسين19462421211012016

القانون كلية/القادسية جامعة365.0060.83للبنين المسائية السنية ثانويةادبيسميع جبر شمخي علي19472421215010032

التمريض كلية/القادسية جامعة534.0089.00للبنين الهيثم ابن ثانويةاحيائيحمزه عودة االمير عبد مصطفى19482421411014095

التمريض كلية/القادسية جامعة523.0087.17للبنات الشرقية الثانويةاحيائيكاظم بدر مياس سجى19491421422030024

الزراعة كلية/القادسية جامعة364.0060.67للبنين السجاد اعداديةاحيائيجليب الحسين عبد علي حسين19502421411047080

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة426.0071.00للبنات الصدر امنة الشهيدة اعداديةادبيعسر جواد عالوي دنيا19512321222062020

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة391.0065.17للبنات الدغارة اعداديةاحيائيجاسم بهجت علي انغام19522421422027017
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واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة368.0061.33للبنات الرباب اعداديةاحيائيمطر شامخ احمد زينب19532421422004081

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة360.0060.00للبنين المسائية التأميم اعداديةادبيحسن الواحد عبد سعد علي1954242021203047

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة346.0057.67للبنين المسائية التأميم اعداديةتطبيقيناصر موحان عصام كرار19552421515004097

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة336.0056.00المختلطة طالب ابي ثانويةادبيخرنوب عوده كامل رياح19562921227002005

التربية كلية/القادسية جامعة455.0075.83للبنات الرباب اعداديةادبيخالد سفير علي زهراء19572421222004025

التربية كلية/القادسية جامعة447.0074.50للبنين الرسول اعداديةاحيائيالزهرة عبد ضويان ضاجر منتظر19582421411026204

التربية كلية/القادسية جامعة437.0072.83للبنين المهاجرين ثانويةادبيمخرب علوان احمد قاسم19592421211025016

التربية كلية/القادسية جامعة419.0069.83للبنات الحوراء اعداديةادبيخزعل هادي الكاظم عبد سهى19602421222026029

التربية كلية/القادسية جامعة400.0066.67للبنين نفر اعداديةادبيحسين محمد علي حيدر19612421211020010

التربية كلية/القادسية جامعة388.0064.67للبنات الحوراء اعداديةادبيكلنك بعيوي مالك نور19622421222026047

التربية كلية/القادسية جامعة385.0064.17للبنات الديوانية اعداديةادبيحمزه الحسين عبد حيدر نضال19632421222010044

التربية كلية/القادسية جامعة383.0063.83للبنات الديوانية اعداديةادبيهيجل فضل حسين أطياف19642421222010001

التربية كلية/القادسية جامعة359.0059.83الشيعي الوقف-للبنات الهدى بنت ثانويةادبيجابر علي مشتاق فاطمه19652421222018034

التربية كلية/القادسية جامعة356.0059.33للبنين الصدرين اعداديةتطبيقيساجت منيجل ناظم محمد19662421511037041

االنكليزية اللغة قسم/التربية كلية/القادسية جامعة503.0083.83للبنات الزهراء اعداديةاحيائيحمود سعدون قيس شذى19672421422028125

االنكليزية اللغة قسم/التربية كلية/القادسية جامعة448.0074.67للبنات االندلس اعداديةادبيكاظم عبد حمزه فاطمه19682921222025030

االنكليزية اللغة قسم/التربية كلية/القادسية جامعة446.0074.33للبنات النور ثانويةادبيجابر الحسين عبد علي فاطمه19692921222022112

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة331.0055.17للبنات غزة ثانويةادبيميران عباس محمد زهراء19702421222007027

اآلداب كلية/القادسية جامعة393.0065.50للبنات االهلية الكندي ثانويةاحيائيالعباس عبد نعيم حازم مريم19712921424003152

اآلداب كلية/القادسية جامعة388.0064.67للبنات السنية اعداديةاحيائينحير جفات طالب منار19722421422009299

اآلداب كلية/القادسية جامعة341.0056.83للبنين الفاضلية ثانويةادبيموات حسن احمد علي1973242021151007

اآلداب كلية/القادسية جامعة329.0054.83للبنات السرور اعداديةادبيجبر حبيب الستار عبد زنان شاه1974242022085028

اآلداب كلية/القادسية جامعة327.0054.50للبنين سومر اعداديةادبيمظلوم فضيل مالك سجاد19752421211004033

اآلداب كلية/القادسية جامعة327.0054.50للبنين االعتماد اعداديةادبيعالوي برهان حليم صادق19762921211005065

اآلداب كلية/القادسية جامعة312.0052.00للبنين (ع) طالب ابي بن علي االمام ثانويةادبيمحمد صالح ساهر علي1977242021060012

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة373.0062.17للبنات السنية اعداديةاحيائينحير جفات طالب مياسة19782421422009304

االثار كلية/القادسية جامعة363.0060.50الشيعي الوقف للبنين الكرار حيدر اعداديةاحيائيمحمود موفق عدي يوسف19792421411024068

الطب كلية/االنبار جامعة603.60100.60للبنات االنبار ثانويةاحيائياحمد الرحمن عبد احمد روان19801921422016036

الطب كلية/االنبار جامعة595.0099.17للبنات االنبار ثانويةاحيائيحردان خليفه غازي نمارق19811921422016089

الطب كلية/االنبار جامعة586.0097.67للبنين الخالدية اعداديةاحيائيكردي جاسم صالح احمد19821921411007009

الطب كلية/االنبار جامعة586.0097.67للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاحيائيشلش صباح نافع شهد19831921422026052

الطب كلية/االنبار جامعة582.1697.03المتميزين ثانويةاحيائيحمادي مخلف خالد محمد19841421411005085
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الطب كلية/االنبار جامعة582.0097.00للبنات التعاون اعداديةاحيائيعبد هللا عبد حسن صفا19851121422040098

الطب كلية/االنبار جامعة580.0096.67للبنات النموذجية الخنساء اعداديةاحيائيخلف جندي ابراهيم حنين19861921422053036

الطب كلية/االنبار جامعة580.0096.67للبنات النموذجية الحريري اعداديةاحيائيمهدي اسماعيل حقي اميمه19871921422057012

الطب كلية/االنبار جامعة579.0096.50للبنين العزيز عبد بن عمر ثانويةاحيائيعلوان عويد قاسم علي19882121411046021

الطب كلية/االنبار جامعة578.5296.42للبنين الرمادي ثانويةاحيائيضرغام غيدان طالب احمد19891921411001008

الطب كلية/االنبار جامعة578.0096.33للبنين الخوارزمي اعداديةاحيائيعبد خلف احمد هيثم19901921411070052

الطب كلية/االنبار جامعة578.0096.33للبنات السعدية حليمة اعداديةاحيائيعباس خضير ياسين شهد19911921422068040

الطب كلية/االنبار جامعة577.8896.31للبنات الرسالة اعداديةاحيائيالياس عادل ماهر دانيه19921021422033048

الطب كلية/االنبار جامعة577.0096.17للبنين االهلية المجد ثانويةاحيائيمحمد هللا عبد منذر عمران19931921413009081

الطب كلية/االنبار جامعة577.0096.17للبنات الوثقى العروة ثانويةاحيائيسلمان محمود ماجد اسراء19942121422074007

االسنان طب كلية/االنبار جامعة575.0095.83للبنات النهضة اعداديةاحيائيحميد مجيد زياد نهى19951921422055119

االسنان طب كلية/االنبار جامعة575.0095.83للبنات االهلية المجد ثانويةاحيائيعبد احمد جمال نرجس19961921424010151

االسنان طب كلية/االنبار جامعة566.0094.33للبنات الفتوح فتح اعداديةاحيائيحمود سالمه فوزي ريام19971921422012085

االسنان طب كلية/االنبار جامعة566.0094.33للبنات االهلية البيطار ابن ثانويةاحيائيعسل فهمي عطيه ريم19981921424004017

االسنان طب كلية/االنبار جامعة562.2493.71للبنات االهلية الخالد ثانويةاحيائيشاكر محمود ناصر هاجر19991921424003070

االسنان طب كلية/االنبار جامعة562.0093.67للبنات النموذجية الحواري ثانويةاحيائيخلف صالح فؤاد تاره20001921422081028

الصيدلة كلية/االنبار جامعة582.0097.00للبنات المعرفة ثانويةاحيائينصيف كامل مصلح احالم20011921422036002

الصيدلة كلية/االنبار جامعة559.0093.17للبنات القرى ام اعداديةاحيائيفرحان سلمان مازن فاطمه20021421422015103

الصيدلة كلية/االنبار جامعة559.0093.17للبنين البخاري اعداديةاحيائيخليف فاضل عبدالجبار عثمان20031921411101075

الصيدلة كلية/االنبار جامعة558.0093.00للبنين تطوان اعداديةاحيائيعبد حميد محمد العابدين زين20041121411017047

الصيدلة كلية/االنبار جامعة558.0093.00للمتميزات الحريري ثانويةاحيائيعباس عبد فارس نادين20051321422039246

الصيدلة كلية/االنبار جامعة558.0093.00للبنات راوة ثانويةاحيائيابراهيم مولود صفاء ربى20061921422009016

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة495.0082.50للبنين االمالي ثانويةتطبيقيخليفه رجا ابراهيم قصي20071921511038024

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة489.0081.50للبنات االثير ابن ثانويةتطبيقيعلي حسين عبيد سارة20081921522001017

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة483.0080.50للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةتطبيقيخضر مخلف ابراهيم يقين20091921522026028

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة466.0077.67للبنات هيت اعداديةتطبيقيالمجيد عبد كامل فائق آمنه20101921522060002

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة454.0075.67للبنين شعبه بن المغيرة اعداديةتطبيقيصالح خلف صالح الرحمن عبد20111921511069040

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة470.0078.33للبنات عنه ثانويةتطبيقيجاسم اللطيف عبد احمد ريم20121921522064008

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة442.0073.67للبنات النهضة اعداديةتطبيقياحمد فندي محمد مالك20131921522055021

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة414.0069.00للبنين االهلية التفوق ثانويةتطبيقيبطاح صداك احمد صدام20141921513007010

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة498.0083.00للبنات الروافد اعداديةاحيائيالواحد عبد حسن محمد رسل20151921422062031

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة490.0081.67للبنين غرناطة اعداديةاحيائيمحمد علي محمود اسامه20161921411043008
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة467.0077.83للبنين الواقدي ثانويةاحيائيمحمد عبود حامد الرحمن عبد20171921411083010

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة459.0076.50للبنين االمالي ثانويةاحيائيداموك فنيخر فخري حمزه20181921411038016

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة451.0075.17للبنات الروافد اعداديةتطبيقيعبد ربيع عمر آيات20191921522062003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة404.0067.33للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةتطبيقيعبد عباس اكرم محمد2020192051026058

المياه وموارد السدود قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة414.0069.00للبنين المسائية ريشة ابو الستار عبد الشهيد ثانويةتطبيقيهللا عبد محمد ابراهيم علي20211921515005044

المياه وموارد السدود قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة401.0066.83للبنين المسائية ريشة ابو الستار عبد الشهيد ثانويةتطبيقيعلي سعيد اياد ابراهيم20221921515005001

المياه وموارد السدود قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة388.0064.67للبنين االندلس ثانويةتطبيقيعبد دخيل عصام محمد20231921511093044

المياه وموارد السدود قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة374.0062.33للبنات البطولة اعداديةتطبيقيمهدي حمادي حكمت نورا20241021522028075

المياه وموارد السدود قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة369.0061.50للبنات االهلية المجد ثانويةتطبيقيجسام مطر علي نبأ20251921524010006

العلوم كلية/االنبار جامعة554.0092.33للبنات االهلية البيطار ابن ثانويةاحيائييوسف محمد طعمه ايه20261921424004006

العلوم كلية/االنبار جامعة545.0090.83للبنات الخمائل ثانويةاحيائيرشيد حاتم كمال نبأ20271921422014097

العلوم كلية/االنبار جامعة544.0090.67للبنات المعالي ثانويةاحيائيعبد معيوف محمود ايمان20281921422021012

العلوم كلية/االنبار جامعة542.0090.33للبنات اليقين ثانويةاحيائيعناد خلف عدنان رقيه20291921422076017

العلوم كلية/االنبار جامعة531.0088.50للبنات الخمائل ثانويةاحيائيهللا عبد فياض محمد ياسمين20301921422014113

العلوم كلية/االنبار جامعة513.0085.50للبنات االثير ابن ثانويةتطبيقيمحمد عبد محمد آية20311921522001002

العلوم كلية/االنبار جامعة510.0085.00للبنات هيت اعداديةاحيائيمحمد محمود وليد حنان20321921422060028

العلوم كلية/االنبار جامعة506.0084.33للبنات الروابط اعداديةاحيائيمحمد مجباس عبد جنان20331921422092030

العلوم كلية/االنبار جامعة495.0082.50للبنات الخمائل ثانويةاحيائيهللا عبد فياض محمد اسراء20341921422014010

العلوم كلية/االنبار جامعة486.0081.00للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاحيائيحامد محمد شاكر محمد20351921411060032

العلوم كلية/االنبار جامعة483.0080.50للبنات االندلس ثانويةاحيائيعناد عبد احمد نور20361921422047048

العلوم كلية/االنبار جامعة473.0078.83للبنين االهلية المعرفة شمس ثانويةاحيائيحسين فاضل معمر حذيفه20371921413011002

العلوم كلية/االنبار جامعة473.0078.83للبنات الندى قطر ثانويةاحيائيصبر حميد جمعه عذراء20381921422033013

العلوم كلية/االنبار جامعة471.0078.50للبنات اليقين ثانويةاحيائيمطر خلف عدنان ايمان20391921422076007

العلوم كلية/االنبار جامعة468.0078.00للبنات الشمس ثانويةتطبيقيعرموش محمد عبد وئام20401921522126022

العلوم كلية/االنبار جامعة465.0077.50للبنات الحسنة القدوة ثانويةاحيائيعبد تايه فاضل االء20411921422107006

العلوم كلية/االنبار جامعة464.0077.33للبنات اليقين ثانويةاحيائيفرحان ظاهر فيصل سهاد20421921422076027

العلوم كلية/االنبار جامعة462.0077.00للبنين راوه اعداديةاحيائيفيصل عبدالواحد اياد عثمان20431921411022024

العلوم كلية/االنبار جامعة453.0075.50للبنين االنتصار ثانويةاحيائيحسين خلف دحام اكرم20441921411108005

العلوم كلية/االنبار جامعة453.0075.50للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاحيائيحسان نايل مخلف مريم20451921422026073

العلوم كلية/االنبار جامعة450.0075.00للبنات االهلية النموذجية المعرفة شمس ثانويةاحيائيهللا عطا شيتي داموك اماره20461921424001004

العلوم كلية/االنبار جامعة448.0074.67للبنات النموذجية الخنساء اعداديةاحيائيحبيب ابراهيم ياسين رقيه20471921422053055

العلوم كلية/االنبار جامعة447.0074.50للبنات القائم اعداديةاحيائيالقادر عبد دحام ليث شهد20481921422010126
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العلوم كلية/االنبار جامعة446.0074.33للبنات االهلية المجد ثانويةاحيائيعبطان جبير ضياء مريم20491921424010126

العلوم كلية/االنبار جامعة443.0073.83للبنات السعدية حليمة اعداديةاحيائيزيدان كامل مصطفى شجون20501921422068035

العلوم كلية/االنبار جامعة440.0073.33للبنات االثير ابن ثانويةاحيائيصالح حمد محمد رسل20511921422001005

العلوم كلية/االنبار جامعة439.0073.17للبنات العبور ثانويةاحيائيشالل خليفه عذاب ثمينه20521921422086034

العلوم كلية/االنبار جامعة437.0072.83للبنات االنفال ثانويةاحيائيسهيل حسن اياد تاره20531921422089033

العلوم كلية/االنبار جامعة433.0072.17للبنات النموذجية الحريري اعداديةاحيائيخلف حمد مفيد سوزان20541921422057078

العلوم كلية/االنبار جامعة432.0072.00للبنين الصفا اعداديةاحيائيمحمد نوري محمد مهيمن20551321411027058

العلوم كلية/االنبار جامعة431.0071.83للبنين االهلية المعرفة شمس ثانويةاحيائيسبتي نوري هيثم عمر20561921413011011

العلوم كلية/االنبار جامعة430.0071.67الخضراء-المتميزين ثانويةاحيائيعباس احمد رياض بارق20571021411002014

العلوم كلية/االنبار جامعة430.0071.67للبنين الرمانة اعداديةاحيائيفيصل عبد حبيب رداد20581921411112038

العلوم كلية/االنبار جامعة430.0071.67للبنات وقاص ابي بن سعد ثانويةاحيائيعلي منذور علي خديجة20591921422087027

العلوم كلية/االنبار جامعة429.0071.50للبنات قريش ثانويةاحيائيفارس محمد كامل ريم20601921422022039

العلوم كلية/االنبار جامعة426.0071.00للبنين شروين شهداء اعداديةاحيائييوسف محمود ماجد االله عبد20612121411050031

العلوم كلية/االنبار جامعة423.0070.50للبنات االهلية النموذجية المعرفة شمس ثانويةاحيائيمحسن رجب محسن هاجر20621921424001033

العلوم كلية/االنبار جامعة417.0069.50للبنات الندى قطر ثانويةاحيائيصبر حميد جمعه دعاء20631921422033005

العلوم كلية/االنبار جامعة416.0069.33للبنات الشفق ثانويةاحيائيصبار دحام سامي صبا2064192042243040

العلوم كلية/االنبار جامعة416.0069.33للبنات العرفان اعداديةاحيائيشهاب حماد سعدون تبارك20651921422030013

العلوم كلية/االنبار جامعة416.0069.33للبنات االهلية التفوق ثانويةتطبيقيعبد عارف السالم عبد ايات20661921524011002

العلوم كلية/االنبار جامعة398.0066.33للبنين المسائية ريشة ابو الستار عبد الشهيد ثانويةتطبيقيضايع خلف فيصل عثمان20671921515005043

العلوم كلية/االنبار جامعة386.0064.33للبنات االهلية التفوق ثانويةتطبيقيجاسم صافي خليل ايالف20681921524011003

العلوم كلية/االنبار جامعة368.0061.33للبنين الفتوة اعداديةتطبيقيطه احمد خليل عيسى20691921511064029

العلوم كلية/االنبار جامعة365.0060.83للبنين الفتوة اعداديةتطبيقيعلي مخلف حافظ الحميد عبد20701921511064020

العلوم كلية/االنبار جامعة363.0060.50للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةتطبيقيحسن حسين لؤي مصطفى20711921511011060

العلوم كلية/االنبار جامعة358.0059.67للبنين العربي الفارس اعداديةتطبيقيدهش ناجي سعد انس20721921511013016

العلوم كلية/االنبار جامعة357.0059.50للبنات االثير ابن ثانويةتطبيقيعبد عكاب باسم هاجر20731921522001035

العلوم كلية/االنبار جامعة355.0059.17للبنات البرناوي فاطمة ثانويةتطبيقيالطيف محمد جاسم هاجر20741921522032014

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة439.0073.17للبنات االهلية المجد ثانويةاحيائيدريع محمد الجبار عبد سرى20751921424010081

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة429.0071.50للبنات العبور ثانويةاحيائيفالح مطلك حمد يمامه20761921422086151

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة418.0069.67للبنات الصباح نور ثانويةاحيائيصالح تركي فالح ايه20771921422002003

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة417.0069.50للبنات هيت اعداديةاحيائيمحمد محمود وليد جنات20781921422060027

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة408.0068.00للبنين الحبانية ثانويةاحيائيمحمد مطر عادل هللا عبد20791921411046030

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة408.0068.00للبنات الرمادي ثانويةاحيائيالجبار عبد العزيز عبد عادل امنيه20801921422028009
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هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة407.0067.83للبنات االهلية الخالد ثانويةاحيائيحميد زعيلي الصمد عبد مالك20811921424003055

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة403.0067.17للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاحيائيمحل جوير عفتان ختام20821921422026015

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة403.0067.17للبنات النموذجية الحواري ثانويةاحيائيدحام خلف صالح هاجر20831921422081124

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة401.0066.83للبنين غربي امام ثانويةاحيائياحمد عواد عالوي احمد20841721411046006

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة397.0066.17للبنات المعرفة ثانويةاحيائيحيدان ابراهيم خليل سجى20851121422060038

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة533.0088.83للبنات الكوثر اعداديةتطبيقيثابت غالب شوكت فاطمه20861921522037015

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة475.0079.17للبنات المبين الفوز ثانويةاحيائيمدب نواف حميد مريم20871921422082022

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة416.0069.33للبنين المسائية الراية ثانويةتطبيقيمحسن محمد عبود احمد20881921515006007

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة410.0068.33للبنين زنكورة اعداديةتطبيقيمعيوف عواد انور احمد20891921511032001

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة395.0065.83للبنات الرجاء ثانويةاحيائيخلف سامي ستار رنين20901921422024030

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة386.0064.33المختلطة الحمداني فراس ابي ثانويةاحيائيحرج شنر فالح فاطمه20911921427034007

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة385.0064.17للبنين االهلية المعرفة شمس ثانويةاحيائيخلف جلوي حميد محمد20921921413011015

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة384.0064.00للبنين السجاد اعداديةاحيائيعبد ساهي نعيم محمد20932321411027086

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة382.0063.67للبنات االمالي ثانويةاحيائيخليفه رجا ابراهيم سجى20941921422075035

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة379.0063.17للبنات السعدية حليمة اعداديةاحيائينايل علي جمال مريم20951921422068053

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة377.0062.83للبنات النهضة اعداديةاحيائيخضير محمود الجبار عبد ضحى20961921422055079

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة376.0062.67للبنات العادل االمام ثانويةاحيائيعبد مصلح سالم تبارك20971921422023013

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة367.0061.17للبنات الصخرة قبة ثانويةاحيائيخلف فاضل رزاق رحمه20981921422044010

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة362.0060.33للبنات العال اعداديةاحيائيعبيد محمد بركات نبأ20991921422019061

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة359.0059.83للمتميزات الحريري ثانويةاحيائيحسين جندي حسام زينب21001321422039113

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة355.0059.17للبنات الصخرة قبة ثانويةاحيائيعبيد محمد عادل يقين21011921422044028

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة341.0056.83للبنين العربي الفارس اعداديةتطبيقيالحليم عبد علوان وليد هللا عبد21021921511013025

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة466.0077.67للبنين االدبية سومر اعداديةادبيمحل انور العزيز عبد محمد21031921211104053

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة461.0076.83للبنات الزوراء ثانويةادبيكاظم جميل محمود عائشه21041921222018023

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة460.0076.67للبنات الشفق ثانويةادبيفرحان مشعان عمار مريم21051921222106031

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة455.0075.83للبنات الزوراء ثانويةادبيعذاب عبد نوري هاله21061921222018034

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة453.0075.50المختلطة االغالبة ثانويةادبيويس جاسم عمر هللا عبد21071921217003007

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة452.0075.33للبنات المعرفة شعاع ثانويةادبيعبد هللا عبد الكريم عبد ناديه21081921222134022

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة448.0074.67للبنين زنكورة اعداديةادبيعساف ناصر خالد احمد21091921211032003

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة445.0074.17للبنين عنه اعداديةادبيابراهيم فهد محمد ايمن21101921211021004

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة434.0072.33للبنات الرمادي ثانويةادبيحمادي طلب دلف سرور21111921222028017

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة428.0071.33للبنات الغفاري ذر ابي ثانويةادبيحمد اسماعيل عدنان سارة21121921222035010
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القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة425.0070.83للبنات دجلة ثانويةادبيجاسم خلف فواز رانيا21131921222083009

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة422.0070.33للبنين االمين اعداديةاحيائيهللا عبد محمود رياض ابراهيم21143121411003001

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة417.0069.50للبنين شعبه بن المغيرة اعداديةادبيعلوان شرموط عمر خطاب21151921211069025

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة396.0066.00للبنين المربد اعداديةتطبيقيعبد راشد دهام عبادة21161921511056012

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة402.0067.00للبنات هاجر ثانويةادبيرخت محمود حماد نوف21171921222048020

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة396.0066.00للبنين زيدون ابن اعداديةادبيخلف سليمان مشرف عمر21181921211031026

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة387.0064.50للبنين المركزية النصر اعداديةاحيائيمحل عباس صاحب علي21192521411007249

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة366.0061.00للبنين الروافد اعداديةادبيجاسم حسن فالح ابراهيم21201121211024002

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة364.0060.67للبنين الزيتون اعداديةتطبيقيحسين عبد علوان مصطفى2121192051004046

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة359.0059.83للبنين االوفياء اعداديةادبيخلف احمد شهاب محمد21221921211077055

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة357.0059.50للبنين االمين اعداديةادبياحمد شاكر حسين احمد21231021211018002

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة331.0055.17للبنين المسائية الشعب ثانويةادبيداموك فنيخر فخري موسى21241921215020077

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة327.0054.50للبنين الفتوة اعداديةادبيعجيمي شاكر قاسم نذير21251921211064034

الزراعة كلية/االنبار جامعة321.0053.50للبنات الوثبة اعداديةاحيائيحمادي مصطاوي رحمان ايمان21261921422058017

الزراعة كلية/االنبار جامعة313.0052.17للبنات المسائية الرمادي اعداديةاحيائينجم نخيالن الكريم عبد شيماء21271921426002102

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة490.0081.67للبنين وهران ثانويةادبيحمادي سليمان احمد أيوب21281921211048002

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة461.0076.83للبنين االدبية سومر اعداديةادبيصايل تركي خليل احمد21291921211104005

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة440.0073.33للبنات الحرية ثانويةادبيكريم سلمان احمد شهد21301921222056012

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة431.0071.83للبنات الحسنة القدوة ثانويةادبيرمل رجه نواف نور21311921222107017

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة401.0066.83للبنين (ع) طالب ابي بن علي االمام اعداديةادبيكاظم عواد اسامه زيد21321921211026013

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة394.0065.67للبنات الربيعين ام ثانويةادبيصباح احمد حاتم رقيه21331921222003003

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة394.0065.67للبنات الغفاري ذر ابي ثانويةادبيهايس حامد فاضل سجى21341921222035011

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة386.0064.33للبنات الخالدية اعداديةادبيخلف دردوح سالم سرور21351921222049017

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة383.0063.83للبنين زنكورة اعداديةادبيشيحان حميد راضي احمد21361921211032004

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة380.0063.33للبنين االهلية المستقبل ثانويةادبيحسين محمد غانم محمد21371921213005005

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة379.0063.17للبنات الرجاء ثانويةاحيائيعطيه محمد محمود اطياف21381921422024003

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة378.0063.00للبنين زنكورة اعداديةادبيمحمد عبد حسين صهيب21391921211032021

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة373.0062.17للبنات الوفاء ثانويةاحيائيعاصي هللا عبد حميد نور21401921422104042

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة372.0062.00للبنات الودود ثانويةادبيحسين مخلف سهيل رقيه21411921222129005

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة370.0061.67للبنين المسائية ريشة ابو الستار عبد الشهيد ثانويةادبيجاسم صبر ناهي رسول21421921215005055

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة369.0061.50للبنات هاجر ثانويةادبينجرس صبر جمال ضي21431921222048012

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة366.0061.00للبنين تمام ابي ثانويةادبيفراس خالد صباح وليد21441921211074028
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واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة366.0061.00للبنين الشموخ اعداديةاحيائيعلي الواحد عبد رياض محمد21451921411053031

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة363.0060.50للبنين االدبية سومر اعداديةادبيجبارة احمد حازم محمد21461921211104050

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة355.0059.17للبنات المعالي ثانويةاحيائيعبد خليل اسماعيل هاله21471921422021073

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة341.0056.83للبنات النموذجية النصر ثانويةتطبيقينجم طه اسماعيل رانيا21483221522006010

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة340.0056.67للبنات الفلوجة اعداديةاحيائيعبدهللا عبيد رافع سجى2149192042188077

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة340.0056.67للبنين الحقالنية اعداديةتطبيقيسالم حميد الحليم عبد محمود21501921511020059

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة335.0055.83للبنين األهلية تطوان ثانويةتطبيقيمحمد هللا عبد خالد وليد21511121513009002

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة331.0055.17للبنات الشيماء اعداديةاحيائيخليفه رغيان مؤيد ضحى21521921422061043

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة460.0076.67للبنات العبور ثانويةاحيائيخليفه فرحان خليل ميامي21531921422086125

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة446.0074.33للبنين سمية ثانويةاحيائيمعيوف نجم محمد علي21541921411086010

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة414.0069.00للبنات السويس ثانويةاحيائيغزي جياد سرحان هدى21551921422124034

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة408.0068.00للبنات االنفال ثانويةاحيائيحسون عباس شوكت نور21561921422089190

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة407.0067.83للبنات االنفال ثانويةاحيائيحسن فرحان السالم عبد شهد21571921422089102

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة407.0067.83للبنات الروابط اعداديةاحيائيحميد حسين عبد نداء21581921422092107

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة406.0067.67للبنات ثابت بن حسان ثانويةاحيائيسعيد صالح انور طيبه21591921422066033

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة399.0066.50للبنات العبور ثانويةاحيائيشالل خليفه عذاب رويده21601921422086061

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة397.0066.17للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاحيائيصكار مشري حميد مصطفى21611921411060038

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة397.0066.17للبنات الروافد اعداديةتطبيقيعياده تحسين زيد استبرق21621921522062007

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة393.0065.50للبنات الفلوجة اعداديةاحيائيدحام طه هللا عطا عائشه21631921422052085

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة391.0065.17للبنات المبين الفوز ثانويةاحيائيحميد عبد سامي رشا2164192042218011

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة387.0064.50للبنات وقاص ابي بن سعد ثانويةاحيائيفرحان مرضي احمد االء21651921422087009

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة437.0072.83للبنات ثابت بن حسان ثانويةادبيسعيد علي حامد مريم21661921222066034

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة405.0067.50للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةادبينجم خلف احمد تبارك21671921222026011

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة403.0067.17للبنات العبور ثانويةادبيمحمد خليف عيادة سحر21681921222086051

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة398.0066.33للبنات العبور ثانويةادبيخليفه فرحان خليل ساره21691921222086047

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة397.0066.17للبنين الصديق بكر ابي اعداديةادبيغريب لهيبي خميس مصطفى21701921211027014

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة393.0065.50للبنات العبور ثانويةادبيفالح مطلك مجيد تدمر21711921222086029

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة391.0065.17للبنين االيمان اعداديةادبيحسين جاسم صالح محمد21721921211063032

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة391.0065.17للبنين اليسر اعداديةاحيائيعرميط خلف احمد عمران21731921411061003

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة389.0064.83الفلوجة في للبنين المركزية االعداديةادبيحمود كاهي غانم امير21741921211010010

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة386.0064.33للبنين زنكورة اعداديةادبيسمير محمد خالد بشار21751921211032010

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة382.0063.67للبنين الناصر الرحمن عبد ثانويةادبيفرهود جدوع خالد محمد21761921211008011
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االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة379.0063.17المختلطة االغالبة ثانويةادبياحمد ابراهيم عبد ايه21771921227003002

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة378.0063.00للبنات الربيعين ام ثانويةادبيخلف محل طارق نور21781921222003011

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة358.0059.67المختلطة اإلرادة ثانويةادبيشكر عوده نعمه حمزه21791021217005011

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة352.0058.67للبنات القبطية ماريا اعداديةادبيصايل متعب محمد خنساء21801921222027017

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة349.0058.17للبنات الشفق ثانويةادبيحسين مصطفى بالل ساره21811921222106021

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة347.0057.83للبنات الياقوت اعداديةادبيهللا عبد حامد قيس اية21821921222109006

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة345.0057.50المختلطة السنابل ثانويةادبيصايل عربان وليد حامد21831921217012002

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة345.0057.50للبنات البرناوي فاطمة ثانويةادبياحمد الطيف محمد مريم21841921222032017

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة341.0056.83للبنين زنكورة اعداديةادبيصالح مهيدي سالم علي21851921211032028

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة339.0056.50للبنين (ع) طالب ابي بن علي االمام اعداديةادبينجم عمير بهجت عمر21861921211026023

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة338.0056.33للبنات الفلوجة اعداديةتطبيقيحماد خميس محمد وئام21871921522052032

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة333.0055.50للبنين المسائية الشهداء ثانويةادبيجديع عبد جبار صفاء21881921215008030

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة330.0055.00للبنين االدبية الصحف اعداديةادبيعلوان نجم كامل يوسف21891121211045134

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة329.0054.83للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةادبيجراد سرحان حميد محمد21901921211011029

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة498.0083.00للبنات العبور ثانويةتطبيقيفالح مطلك مجيد تمارا21911921522086029

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة466.0077.67للبنين شعبه بن المغيرة اعداديةادبيحسين حماد خميس انس21921921211069009

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة469.0078.17للبنات المعرفة شعاع ثانويةادبيابراهيم خليل ظاهر فداء21931921222134016

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة440.0073.33للبنات العبور ثانويةاحيائيسالمه حسين حمد سماح21941921422086081

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة438.0073.00للبنات الصخرة قبة ثانويةادبيحميد زعيان مطر ايمان21951921222044001

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة419.0069.83للبنات السعدية حليمة اعداديةادبيعلي مشعل ابراهيم نبأ21961921222068029

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة388.0064.67للبنات النهضة اعداديةادبيهللا عبد حمود عمار لبنى21971921222055052

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة377.0062.83للبنات المعالي ثانويةاحيائيعباس عواد احمد يقين21981921422021079

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة377.0062.83للبنات العوام بن الزبير ثانويةاحيائيعطيه خلف محمد اسماء21991921422101002

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة377.0062.83للبنات االفنان ثانويةاحيائياحمد حسين محمد مياده22001921422105019

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة373.0062.17للبنات المسائية القائم ثانويةادبيحمادي حمد الخالق عبد رغد22011921226003013

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة370.0061.67للبنات الفلوجة اعداديةادبيعلي طهمان محمود ضحى22021921222052033

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة368.0061.33للبنات الربيعين ام ثانويةادبيعبد هللا عبد باسم يقين22031921222003013

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة365.0060.83للبنات العرفان اعداديةادبيعويد هللا مال حميد رسل22041921222030013

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة364.0060.67المختلطة الزهاوي ثانويةادبيعيد الجليل عبد رائد غسق22051921227010007

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة363.0060.50للبنات الصخرة قبة ثانويةادبيحمادي طه محمد سارة22061921222044008

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة361.0060.17للبنات االنفال ثانويةاحيائيحمود جاسم نافع سحر22071921422089091

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة360.0060.00للبنات العادل االمام ثانويةادبيمفلح عبيد رياض فاطمة22081921222023027
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للبنات التربية كلية/االنبار جامعة359.0059.83للبنات االفنان ثانويةاحيائيعبد جاسم علي نبا22091921422105021

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة356.0059.33للبنات المعراج اعدايةادبيعلي حسن جبر كوثر22101021222031054

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة350.0058.33للبنات العبور ثانويةادبيعلي كريط أحمد نوال22111921222086082

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة349.0058.17للبنات الجديد العهد ثانويةادبيثامر اسماعيل علي زينب22121921222121013

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة349.0058.17للبنات القبطية ماريا اعداديةتطبيقيجميل قحطان سعد طيبه22131921522027018

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة348.0058.00للبنات الشهابي ثانويةادبيعلي عباس خضير حنان22141921222117003

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة345.0057.50للبنات الودود ثانويةادبيعبد كاظم الرسول عبد مها22151921222129014

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة338.0056.33للبنات التهذيب ثانويةادبيعبيد عويد عياده ضحى22161921222043017

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة333.0055.50للبنات االهلية التفوق ثانويةاحيائيمحمود محسن جمعه سعاد22171921424011031

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة331.0055.17للبنات الحقالنية اعداديةتطبيقيمحمد حمود صبحي صفا22181921522042040

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة325.0054.17للبنات اليقين ثانويةادبيغضبان عنزي طلب لمياء22191921222076015

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة314.0052.33للبنات العبور ثانويةادبيطرفه خليف محمد رنا22201921222086041

االنكليزية اللغة قسم/للبنات التربية كلية/االنبار جامعة404.0067.33للبنات االندلس ثانويةادبينجم نخيالن الكريم عبد دنيا22211921222047009

االنكليزية اللغة قسم/للبنات التربية كلية/االنبار جامعة401.0066.83للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةادبيسبتي علي صبيح موده22221821222110017

االنكليزية اللغة قسم/للبنات التربية كلية/االنبار جامعة400.0066.67المختلطة القدس ثانويةادبيكليب خضير فواز سارة22231121227011004

اآلداب كلية/االنبار جامعة439.0073.17للبنات القائم اعداديةادبينايف خشمان جمال غاده22241921222010032

اآلداب كلية/االنبار جامعة406.0067.67للبنات الخالدية اعداديةاحيائيجراد حميد حسن هند22251921422049068

اآلداب كلية/االنبار جامعة381.0063.50للبنين المسائية زياد بن طارق ثانويةادبيجديع عبيد مجيد سعد22261921215028023

اآلداب كلية/االنبار جامعة345.0057.50للبنات دجلة ثانويةادبيعباس جميلي طالب شروق22271921222083017

اآلداب كلية/االنبار جامعة319.0053.17للبنين المسائي المجمع ثانويةادبيضاري سويسان عبد محمد2228192021347209

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة501.0083.50للبنات حديثة اعداديةاحيائيصالح بليل عدنان صفيه22291921422063026

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة423.0070.50للبنات بروانة اعداديةتطبيقياسود عبيد حميد ملوك22301921522020019

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة381.0063.50للبنات العبور ثانويةادبيغربي مليحان فرحان ضحى22311921222086059

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة364.0060.67للبنين الرمانة اعداديةاحيائيخليفه فرحان خليل ابراهيم22321921411112003

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة346.0057.67للبنين الرمانة اعداديةتطبيقيغربي عبيد صالح خالد22331921511112020

الطب كلية/العراقية الجامعة595.0099.17للبنات العراقية اعداديةاحيائيخليل حسن نسيم ايه22342121422049035

الطب كلية/العراقية الجامعة585.0097.50للبنات الرباط اعداديةاحيائينايف ماجد امين زينه22351121422055044

الطب كلية/العراقية الجامعة585.0097.50للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةاحيائيعلي محمود شاكر تبارك22361221422005008

الطب كلية/العراقية الجامعة585.0097.50للبنات بابل اعداديةاحيائيمحمد رشيد عادل رواء22372121422051051

الطب كلية/العراقية الجامعة584.8897.48للبنين المنصور اعداديةاحيائيمحمد جاسم سعد اسامة22381021411026034

الطب كلية/العراقية الجامعة584.0097.33للبنين المقدام إعداديةاحيائيفرهود شاكر صباح مقتدى22391421411015145

الطب كلية/العراقية الجامعة584.0097.33للبنات الفيحاء اعداديةاحيائيالحسن عبد الزهره عبد محمد زهراء22401521422008092
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الطب كلية/العراقية الجامعة584.0097.33للبنات القدس اعداديةاحيائيابراهيم الجبار عبد وليد زينب22412121422021047

الطب كلية/العراقية الجامعة584.0097.33للبنات الزهراء اعداديةاحيائيمهدي الحسين عبد سعدي فاطمة22422121422048109

الطب كلية/العراقية الجامعة583.0097.17للبنات السياب ثانويةاحيائيمحمد جاسم عماد هنادي22431021422002100

الطب كلية/العراقية الجامعة583.0097.17للبنات الزمر ثانويةاحيائيرشيد محسن احمد هبة22442121422036092

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة564.0094.00للبنين الخضراء اعداديةاحيائيابراهيم احمد محمد بارق22451021411013030

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة564.0094.00للبنين االهلية القمة ثانويةاحيائيمحمد احمد همدان محمد22461321413017039

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة564.0094.00للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةاحيائيعلوان حسيب جبار ايه22472121422043006

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة563.0093.83للبنات الفردوس ثانويةاحيائيمهدي المجيد عبد وليد مريم22481021422008116

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة563.0093.83للبنين الكاظمية اعداديةاحيائيعلي عبد عباس اسامة سجاد22491221411027060

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة563.0093.83للبنات فاطمة ثانويةاحيائيبحر شاطي جوامير اسماء22502121422016008

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة563.0093.83للبنات العراقية اعداديةاحيائيعباس سلمان كاظم بنين22512121422049042

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة562.0093.67للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيعلكم كاظم احمد مريم22521121422017157

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة562.0093.67للبنين المعارف اعداديةاحيائيمحسن سلمان فاضل محمود22532121411005129

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة562.0093.67للبنين القبلتين اولى اعداديةاحيائيهللا عبد يونس بشار حمزة22542121411060049

المدني قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة446.0074.33للبنين الشروق اعداديةتطبيقيجبر علي رياض منتظر22551221511029101

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة420.0070.00للبنين المصطفى اعداديةتطبيقيفرحان احمد عدنان محمد22561021511017071

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة418.0069.67للبنات الفلوجة اعداديةتطبيقيسمير محمد جمال ديانا22571921522052012

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة513.0085.50للبنات حنين ثانويةاحيائيكاظم حسن علي زهراء22581321422028034

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة568.0094.67للبنين االمين اعداديةادبيصالح جمعة ابراهيم علي22593121211003035

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة527.0087.83للبنات الوزيرية اعداديةادبيكاظم جميل وليد رجن22601321222005019

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة487.0081.17للبنات الصواري ذات ثانويةادبيالزم مشوت رزاق آيات22611421222028004

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة486.0081.00للبنات مؤتة ثانويةادبيوالي زيد عبد محمد جنات22621121222050008

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة486.0081.00للمتميزات القاهرة ثانويةادبيعباس فاضل حميد ايالف22631321222024003

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة484.0080.67للبنات االدبية المحمودية اعداديةادبيعليوي خزعل علي زينب22641121222073044

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة484.0080.67للبنات سومر ثانويةادبيبريدي حاتم عدي بنين22651421222008009

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة479.0079.83للبنات المصطفى ريحانة ثانويةادبيحسون هادي وسيم مريم22661021222045033

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة476.0079.33للبنين الرائد ثانويةادبيخزعل حسام غسان محمد22671021211001023

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة474.0079.00للبنين االدبية المحمودية اعداديةادبيعبيد رحيم سعد محمد22681121211044066

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة474.0079.00للبنات النعمان ثانويةادبيلطيف عدنان عصام مريم22691321222026017

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة472.0078.67للبنات الكوثر ثانويةادبيشوكت سلمان قيس ريام22701321222044014

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة434.0072.33للبنين المثنى اعداديةادبيحمود خضير خالد محمد22711021211022092

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة426.0071.00للبنات الفرح اعداديةادبيعبود مهدي علي فاطمة22721421222053027
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السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة407.0067.83للبنات الكبرى خديجة ثانويةادبيغالي محمد قاسم فاطمه22731321222029045

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة394.0065.67للبنين االهلية المستقبل ثانويةادبيالحسن عبد النبي عبد عمر يوسف22741621213099007

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة384.0064.00للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةادبيمحمود حريز محمود ليث22751321211009062

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة378.0063.00للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةادبيكشكول عبود حسن محمد22761421211013087

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة377.0062.83للبنات المسائية السماحة ثانويةادبيعريبي نوري صباح تقى22771121226001006

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة375.0062.50للبنين الفارابي اعداديةادبيعلي عبد نجم حيدر يوسف22781121211002058

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة375.0062.50المختلطة المهيمن ثانويةادبيسكران محيسن عباس منتظر22792121217042022

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة374.0062.33للبنات النعمان ثانويةادبيعبد قدوري عمار رسل22801321222026007

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة447.0074.50للبنين عون الشهيد ثانويةادبيحسين زيد منذر محمد22812121211047018

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة436.0072.67للمتميزات القاهرة ثانويةادبيحسين حمد محمد براء22821321222024005

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة435.0072.50للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةادبيمجيد حمد شهاب محمد22831221211036060

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة434.0072.33للبنات الفوز ثانويةادبيعبود كاظم فاضل فاطمه22841321222023029

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة419.0069.83للبنين القدس اعداديةاحيائيخلف محمد سالم علي22851021411014065

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة415.0069.17للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةادبيمحمود ضاري شمس شروق22861221222005013

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة409.0068.17للبنين الدين صالح اعداديةادبينعيم صكر الكريم عبد عمار22871321211008091

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة408.0068.00للبنين المتنبي اعداديةادبيعبيد كاظم محمد مهدي22881321211017134

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة408.0068.00المختلطة المهيمن ثانويةادبيراضي عبود عباس جعفر22892121217042003

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة405.0067.50للبنات النزاهة ثانويةاحيائيهدهود كاشر العابدين زين اديان22901421422026003

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة403.0067.17للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةادبيروكان عجيل زياره احمد22911521211005005

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة402.0067.00الخارجياتادبيبدر حسن محمد عزيزة22921521228050369

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة401.0066.83للبنين االدبية الرياحي الحر اعداديةادبيماهود عوده هيثم الرحمن عبد22931121211052076

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة401.0066.83للبنات البسملة ثانويةادبيكاظم جواد علي غدير22941121222061026

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة401.0066.83للبنين السجاد اعداديةادبيحسين عاشج الستار عبد الرحمن عبد22952321211027026

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة400.0066.67للبنين الرواد اعداديةادبيحميد المناف عبد سعد سجاد22962121211068044

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة398.0066.33للبنات رفيدة اعداديةادبيجاسم عباس سالم سالي22971121222041034

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة398.0066.33للبنين برد بن بشار إعداديةادبيصافي احمد شهاب علي22981421211023158

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة397.0066.17للبنات الفوز ثانويةادبيزوره حسن سعد بنين22991321222023007

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة375.0062.50للبنين رشد ابن إعداديةتطبيقيثويني كريم مؤيد فهد23001421511021104

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة355.0059.17للبنات الفاروق اعداديةاحيائيالرزاق عبد مصطفى قيس رهف23011021422037030

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة351.0058.50للبنات المسائية السماحة ثانويةاحيائيكاظم مسلم مناف فرح23021121426001075

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة350.0058.33للبنين المسائية حطين ثانويةاحيائيالساده عبد هللا عبد احمد علي23031321415003035

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة347.0057.83للبنات الهدى اعداديةاحيائيجميل محسن أيوب نور23041221422025131
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واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة347.0057.83للبنات خويلد بنت هالة اعداديةاحيائيسلمان علي فاضل ورده23052621422004147

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة414.0069.00للبنين الوركاء ثانويةادبيعلوان عبود كامل حيدر23062321211030017

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة409.0068.17للبنين العلمية نصر نبوخذ اعداديةاحيائيضيدان حسن شاكر عادل23071121411015043

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة401.0066.83للبنين الروافد اعداديةاحيائيرجا فنجان سعد عماد23081121411024042

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة379.0063.17المختلطة االهلية النورين ثانويةاحيائيصحن غازي علي خالد23092421417020036

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة371.0061.83للبنين الكرمة اعداديةاحيائيحسون عباس شوكت خالد23101921411065050

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة349.0058.17للبنين الحكيم اعداديةتطبيقيمحمد العابدين زين القادر عبد امير2311112051032006

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة340.0056.67للبنين العلمية الفقار ذو اعداديةتطبيقيبدري محمد حسين منيب23121121511006165

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة339.0056.50المختلطة الكرار ثانويةادبيعياده حمزه فهمي اسامه23131121217006001

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة338.0056.33للبنين االدبية المحمودية اعداديةادبيحسون حالوب صباح الرحمن عبد23141121211044039

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة336.0056.00للبنات الفضيلة اعداديةادبيسالم علي سامي عبير23151521222005081

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة460.0076.67للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةادبيعبد حكمت رائد ساره23161221222005008

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة449.0074.83للبنات الفردوس ثانويةاحيائيبهجت مصطفى محمد متاب23171021422008101

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة387.0064.50للبنات الرتاج ثانويةاحيائيطينه علي موسى االء23181421422050005

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة366.0061.00للبنات الحريري ثانويةادبيحبيب عناد احمد شهد23191421222060025

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة366.0061.00للبنات الزوراء اعداديةادبيحسين توفيق اكرم سجى23202821222020042

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة357.0059.50للبنات الحكمة ثانويةادبيجاسم محمد قاسم رنين23211021222025020

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة357.0059.50للبنات الصدر امنة اعداديةادبيتايه محمد الرحمن عبد دعاء23221421222059022

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة357.0059.50للبنات الكوثر اعداديةادبيحمد بوهان حسين زهراء23232621222013025

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة349.0058.17للبنات العربي السيف اعداديةادبيصالح عباس فاضل زهراء23241321222035029

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة347.0057.83للبنات اليمامة زرقاء اعداديةتطبيقيالزهره عبد سلمان احمد مريم23251421522003034

االنكليزية اللغة قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة483.0080.50للبنات الكبرى خديجة ثانويةادبيسبتي عوده مهند شهد23261321222029036

االنكليزية اللغة قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة481.0080.17للبنات الكبرى خديجة اعداديةادبيبالل هللا عطا جبار رسل23271121222017029

االنكليزية اللغة قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة472.0078.67للبنات االنفال ثانويةاحيائيحمادي اللطيف عبد الوهاب عبد عائشه23281021422019080

االنكليزية اللغة قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة470.0078.33للبنات ايمن ام اعداديةادبيرحم فرج جاسم فاطمه23291421222057034

االنكليزية اللغة قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة467.0077.83للبنات اليمامة زرقاء اعداديةادبيعباس علي هيثم زينب23301421222003084

االنكليزية اللغة قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة459.0076.50للبنات المركزية اإلعداديةادبيهللا عبد سلمان سامي كوثر23311421222063039

االنكليزية اللغة قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة457.0076.17للبنات اليمامة زرقاء اعداديةادبيصالح خضير عادل هاله23321421222003140

االنكليزية اللغة قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة455.0075.83للبنات جرير اعداديةادبيمحمود شاكر مهند زهراء23331221222008033

اآلداب كلية/العراقية الجامعة411.0068.50للبنات المصطفى ريحانة ثانويةادبيمحمد مراد حكمت ايه23341021222045005

اآلداب كلية/العراقية الجامعة391.0065.17للبنات الحرية شمس ثانويةادبيليل محمد الحسين عبد سندس23351321222010031

اآلداب كلية/العراقية الجامعة386.0064.33للبنين اليقظة اعداديةادبيعداي كيطان وادي علي23361421211027110
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اآلداب كلية/العراقية الجامعة371.0061.83للبنات االعظمية اعداديةادبيعباس راشد غانم ايات23371321222004009

اآلداب كلية/العراقية الجامعة352.0058.67للبنات بغداد اعداديةادبيمعروف عدنان محمد ايه23381321222001009

اآلداب كلية/العراقية الجامعة347.0057.83للبنين الحسين ثورة اعداديةادبيمحمد العال عبد جعفر علي2339152021007145

اآلداب كلية/العراقية الجامعة339.0056.50للبنات االعظمية اعداديةادبيطه طالب دريد تسنيم23401321222004023

اآلداب كلية/العراقية الجامعة336.0056.00للبنات الخضراء ثانويةادبيالكريم عبد صالح خالد منى23411021222007022

اآلداب كلية/العراقية الجامعة332.0055.33للبنين الجوزي ابن ثانويةادبيياس لطيف يونس محمد23421321211020039

اآلداب كلية/العراقية الجامعة332.0055.33للبنات االنتصار اعداديةادبيسعود زيدان خالد فاطمه23431321222015082

اآلداب كلية/العراقية الجامعة331.0055.17للبنات الربيع ثانويةادبيحسين علي قاسم مروه23441221222002017

اآلداب كلية/العراقية الجامعة331.0055.17للبنات الفداء اعداديةادبيحسوني فيصل حبيب زهراء23451421222033024

اآلداب كلية/العراقية الجامعة329.0054.83للبنين العامل اعداديةادبيثويني جابر عادل سجاد23461121211014047

اآلداب كلية/العراقية الجامعة329.0054.83للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةادبيعلي حميد عدنان مصدق23471321211007032

اآلداب كلية/العراقية الجامعة328.0054.67المختلطة الخليل ابراهيم اعداديةادبيابراهيم عباس فالح محمد23481021217009029

اآلداب كلية/العراقية الجامعة326.0054.33للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةادبيفياض عبد حامد محمد23491521211011044

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0073.50للبنات الفيحاء اعداديةادبيجابر شمخي فاضل رقية23501521222008037

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0073.17للبنات الرسول ريحانة ثانويةادبيمحمد علوان كريم نور23511421222025052

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة412.0068.67للبنات االهلية حديد زها أجيال ثانويةتطبيقيشمخي ثامر احمد رفل23521421524020003

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة405.0067.50للبنات جرير اعداديةادبيبالسم عاتي حامد زهراء23531221222008024

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة405.0067.50للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد اعداديةادبيعلي عبد ناجي علي ناجي23541421211017118

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة394.0065.67للبنين برد بن بشار إعداديةادبيماشي حبيب جعفر سجاد23551421211023097

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة347.0057.83للبنات الهدى زهرة ثانويةادبيجابر مهدي علي صبا23561421222022038

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة343.0057.17للبنين االهلية القلعة ثانويةاحيائيمطلك علي حسين سجاد23572221413023085

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة342.0057.00للبنات العلمية المحمودية اعداديةاحيائيكاظم حسين عبيد نهاد23581121422021133

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة340.0056.67للبنات المسائية االماني ثانويةاحيائيايوب لطيف علي مريم23592121426003041

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة321.0053.50للبنين الرافدين وادي اعداديةادبيمحمد جاسم كريم مؤمن23601321211024048

االعالم كلية/العراقية الجامعة385.0064.17للبنين االحيمد عباس ثانويةادبيكاظم سلمان ماجد علي23611221211004030

االعالم كلية/العراقية الجامعة379.0063.17للمتفوقات تبوك ثانويةادبيكزار ابراهيم عادل هاجر23621121222037033

االعالم كلية/العراقية الجامعة375.0062.50للبنين المستقيم الصراط اعداديةادبيكاطع وهيب حسين حسن23631321211031021

االعالم كلية/العراقية الجامعة375.0062.50للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةادبيجبار عوان حسن كرار23641521211017096

االعالم كلية/العراقية الجامعة374.0062.33للبنات الهدى اعداديةادبيطعمه كاظم محمد هاجر23651221222025047

االعالم كلية/العراقية الجامعة372.0062.00للبنات الصواري ذات ثانويةادبيعباس العزيز عبد عاصم رقيه23661421222028023

االعالم كلية/العراقية الجامعة367.0061.17للبنات المسائية االسراء ثانويةادبيحميد جبار علي رسل23671321226004010

االعالم كلية/العراقية الجامعة367.0061.17للبنين المسائية المهند ثانويةادبيرحيم ابراهيم رحمان هللا عبد23681421215012030
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االعالم كلية/العراقية الجامعة363.0060.50للبنات االعتدال ثانويةادبيسليمان الكريم عبد ابراهيم بتول23691321222008006

االعالم كلية/العراقية الجامعة359.0059.83للبنات المسرة ثانويةادبيجبر سدخان نعيم رفل23701521222002014

االعالم كلية/العراقية الجامعة349.0058.17للبنين االحرار ثانويةادبيصالح عطية علي الحكم23711121211043003

االعالم كلية/العراقية الجامعة349.0058.17للبنات االنتصار اعداديةادبيعباس فاضل علي مريم23721321222015105

االعالم كلية/العراقية الجامعة348.0058.00للبنين الخطيب اعداديةادبيحسين كيضه خليل حسين23731221211031030

الطب كلية/بابل جامعة604.40100.73للبنين الكندي اعداديةاحيائيكريم جليل كريم مجتبى23742321411007156

الطب كلية/بابل جامعة603.12100.52للمتميزات الحلة ثانويةاحيائيالكريم عبد طالب اياد فاطمه23752321422077074

الطب كلية/بابل جامعة599.0099.83للبنات طليطلة اعداديةاحيائيكاظم عباس ميثم زهراء23762321422017145

الطب كلية/بابل جامعة599.0099.83للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائيحسن عباس محمد الكوثر23772321422072017

الطب كلية/بابل جامعة597.0099.50للبنات العظيم النبأ ثانويةاحيائيعباس هادي عباس تبارك23782721422050022

الطب كلية/بابل جامعة589.0098.17للبنين الحلة اعداديةاحيائيهاشم حسين مهند سيف23792321411020149

الطب كلية/بابل جامعة588.0098.00للبنات المدائن ثانويةاحيائيمهدي صالح مهدي الهدى بنت23802721422047021

الطب كلية/بابل جامعة587.0097.83للبنات عمارة ام اعداديةاحيائيالهادي عبد ابراهيم بشير محمد زينب23812721422010059

الطب كلية/بابل جامعة585.1297.52للبنين بابل ثانويةاحيائيحسون محسن عباس مرتضى23822321411056151

الطب كلية/بابل جامعة585.0097.50المختلطة الشوملي شهداء ثانويةاحيائيمجباس صاحب حفظي صفاء23832321427043005

الطب كلية/بابل جامعة584.0097.33للبنين القدس اعداديةاحيائيناصر حسين رحيم سجاد23842321411043022

الطب كلية/بابل جامعة582.0097.00للبنين (ع) علي االمام اعداديةاحيائيالحسين عبد حسين ماهر ضرغام23852321411002109

الطب كلية/بابل جامعة582.0097.00للبنات اسماء اعداديةاحيائيعلي عبيد علي غفران23862321422018118

الطب كلية/بابل جامعة582.0097.00للبنات الربيع اعداديةاحيائيكاظم هاتف حسين مرام23872321422022199

الطب كلية/بابل جامعة581.0096.83للبنات االهلية عشتار ثانويةاحيائيمهدي جسام فؤاد أساور23881221424005001

الطب كلية/بابل جامعة581.0096.83للمتميزات القاهرة ثانويةاحيائيسلمان حامد فراس شهباء23891321422024067

الطب كلية/بابل جامعة581.0096.83للبنات المدائن ثانويةاحيائيإسماعيل الرزاق عبد علي تبارك23902721422047025

الطب كلية/بابل جامعة579.6496.61المتميزين ثانويةاحيائيرحيم جوهر صالح مصطفى23911321411016104

حمورابي طب كلية/بابل جامعة582.0097.00للبنات حطين اعداديةاحيائيمحمود ثامر انمار غدير23921321422027073

حمورابي طب كلية/بابل جامعة579.0096.50للبنين الرسالة اعداديةاحيائيمجيد سعدي عدي الرحمن عبد23931321411005033

حمورابي طب كلية/بابل جامعة578.0096.33للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةاحيائيعلوان سلمان علوان ضحى23942121422043052

حمورابي طب كلية/بابل جامعة577.0096.17للبنات االمال اعداديةاحيائيسالم جواد يونس تبارك23951121422011026

حمورابي طب كلية/بابل جامعة577.0096.17للبنات الزهراء اعداديةاحيائيعبود طارش عباس حنين23962321422033038

حمورابي طب كلية/بابل جامعة575.0095.83للبنين العلمية هاشم بني قمر اعداديةاحيائيخزعل عبود نجم سعد23971121411041052

حمورابي طب كلية/بابل جامعة575.0095.83للبنين البيطار ابن ثانويةاحيائيشمبارة عبيس فراس علي23982321411052017

حمورابي طب كلية/بابل جامعة574.5695.76المتميزات ثانويةاحيائيعلوان عمر مناضل فاطمه23991321422032076

حمورابي طب كلية/بابل جامعة574.0095.67للبنين الشرقية اإلعداديةاحيائياسلم رسول محمد سعد عدنان24001421411020061
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حمورابي طب كلية/بابل جامعة574.0095.67للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةاحيائيمحمد حنيطان كمال هند24011821422110054

حمورابي طب كلية/بابل جامعة574.0095.67للبنات الخنساء اعداديةاحيائيشالش عباس حسين مريم24022321422012277

حمورابي طب كلية/بابل جامعة574.0095.67للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائيحسين كريم عبيد تركيه24032321422072070

االسنان طب كلية/بابل جامعة565.0094.17للبنات البراءة اعداديةاحيائيحسين عباس شهيد شيماء24042121422004085

االسنان طب كلية/بابل جامعة563.0093.83للبنين الدستور ثانويةاحيائيخليل سعيد كمال علي24052321411018029

االسنان طب كلية/بابل جامعة561.0093.50للبنات التسامح اعداديةاحيائيفزع عبد بالسم زينب24061421422012072

االسنان طب كلية/بابل جامعة561.0093.50للبنات المركزية اإلعداديةاحيائيناعور علي موسى بنين24071421422063010

الصيدلة كلية/بابل جامعة559.0093.17للبنين السياب اعداديةاحيائيكاطع وهيب عباس الوهاب عبد24081321411028062

الصيدلة كلية/بابل جامعة559.0093.17للبنات االزور بنت خولة اعداديةاحيائيعاتي مراد خضير آيه24091521422006004

الصيدلة كلية/بابل جامعة558.0093.00للبنات المحمرة اعداديةاحيائياحمد حسين عامر معصومة24101721422023100

العمارة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة503.0083.83للبنين االعالم ثانويةتطبيقيسرحان عداي عماد عباس24112321511069018

العمارة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة493.0082.17للبنين الطاهر جواد علي اعداديةتطبيقيجيجان هادي عبد علي24122321511012036

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة485.0080.83للبنين الهندية اعداديةتطبيقيغيالن عبد علي محمد منتظر24132721511032088

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة446.0074.33للبنات البنين ام اعداديةتطبيقيفهد فاضل علي ياسمين24142321522016060

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة424.0070.67للبنات المناذرة اعداديةتطبيقياسماعيل كريم رياض جنات24152321522003009

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة479.0079.83للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائيعلي حسين جالل ابرار24162321422072005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة473.0078.83للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةاحيائيهادي كامل هاشم ايات24172321422071007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة420.0070.00للبنين االهلية المرتضى ثانويةتطبيقيعباس سرحان هادي محسن24182521513025024

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة574.0095.67للبنات البتول اعداديةتطبيقيالرزاق عبد حميد احمد بان24191121522013008

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة564.0094.00للبنات البتول اعداديةتطبيقيالرزاق عبد حميد احمد جيهان24201121522013015

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة544.0090.67للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائيعيسى عبدالواحد شهد فرح24212321422072253

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة540.0090.00للبنين الخضراء اعداديةاحيائيحسن فليح حيدر امير24221021411013025

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة540.0090.00للبنات التاخي ثانويةاحيائيجعفر صاحب علي طيبه24231421422017021

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة368.0061.33للبنين المحاويل اعداديةتطبيقيطراد كاظم خالد حسين24242321511008014

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة479.0079.83للبنات االهلية المعرفة نور ثانويةاحيائيعبود عباس كليش ابو فاطمه24252521424023073

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة457.0076.17للبنات البيان اعداديةاحيائيحاتم فؤاد محمد روان24262821422028038

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة447.0074.50للبنين االهلية الذهبية السنابل ثانويةاحيائيكاظم داخل رعد منتظر24272221413013179

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة512.0085.33للبنات حديد زها اعداديةاحيائيالكريم عبد ابراهيم حسين فاطمة24281321422048052

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة476.0079.33للبنين السالم اعداديةاحيائيجفيت كنيص ابراهيم عباس24292221411015075

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة463.0077.17للبنين (ع) علي االمام اعداديةاحيائيابراهيم علي احسان علي24302321411002134

العلوم كلية/بابل جامعة484.0080.67للبنات قرطبة اعداديةاحيائيمطر احمد كريم ابرار24312321422050001

العلوم كلية/بابل جامعة466.0077.67للبنين الكليني العالمة اعداديةاحيائيعبيد الهادي عبد احمد محمد24322321411063093
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العلوم كلية/بابل جامعة454.0075.67للبنات الخالدات اعداديةاحيائيطاهر الحسين عبد هللا عبد رسل24332721422007028

العلوم كلية/بابل جامعة443.0073.83للبنين العلمية الروابي اعداديةاحيائيرحم جبار الرزاق عبد اسامة24341121411025022

العلوم كلية/بابل جامعة381.0063.50المختلطة سيناء ثانويةتطبيقيعبيس بريو فرحان هللا عبد24352321517059012

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة429.0071.50للبنات اسماء اعداديةاحيائيكاظم ظاهر عقيل زينب24362421422011122

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة422.0070.33للبنات طليطلة اعداديةاحيائيصاحب علي احمد زينب24372321422017149

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة422.0070.33للبنات رشد ابن ثانويةاحيائيحمود الساده عبد عدنان فرقان24382321422023041

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة420.0070.00للبنات المسيب اعداديةاحيائيصفوك عوده خالد نبراس24392321422041188

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة413.0068.83للبنات فلسطين ثانويةاحيائيعلي ناجح محمد تبارك24402321422009012

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة335.0055.83للبنات هند اعداديةتطبيقيعبود ناصر حامد حوراء24411121522020005

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة335.0055.83للبنات الفرات زهرة ثانويةتطبيقيصالح جابر نهاد تبارك24422321522066002

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة462.0077.00للبنات الطليعة اعداديةاحيائيحسن عاجل حيدر اّيه24432321422013012

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة459.0076.50للبنين الجزائر اعداديةاحيائيفارس ساجت عامر ماهر24442321411034035

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة401.0066.83للبنين الكندي اعداديةاحيائيسلمان االمير عبد قاسم سلمان24452321411007088

القانون كلية/بابل جامعة545.0090.83للبنات الربيع اعداديةادبيمحمد احمد عادل اسيل24462321222022002

القانون كلية/بابل جامعة543.0090.50للبنين االسكندرية اعداديةادبيبريسم كاظم محمد رسول24472321211001020

القانون كلية/بابل جامعة487.0081.17للبنين المسائية االهلية المسلة ثانويةادبيحمادي عبد سليم حسين24482321215009004

القانون كلية/بابل جامعة463.0077.17للبنين مأرب ثانويةادبيعبد مسرهد كريم زيد24492321211038012

القانون كلية/بابل جامعة426.0071.00للبنات الرفعة ثانويةادبيخليف عذاب احسان زينب24502321222006028

القانون كلية/بابل جامعة425.0070.83للبنين الحلة ثانويةادبيعبيد زغير جوده سجاد24512321211015016

التمريض كلية/بابل جامعة542.0090.33للبنات الحوراء ثانويةاحيائييوسف حسين جعفر خديجه24521721422007027

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة485.0080.83للبنين الطوسي الشيخ اعداديةادبيعلي محمد باسل امير24532721211015013

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة401.0066.83للبنات المسائية الرحاب اعداديةادبيلفته تركي رعد تبارك24542321226001021

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة398.0066.33للبنات االسكندرية ثانويةادبيدندن حسين جعفر زهراء24552321222019009

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة393.0065.50للبنات النساء سيدة ثانويةاحيائيجاسم مهدي فالح بنين24562721422052012

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة391.0065.17للبنات االمال اعداديةادبيعودة كاظم عبد ريام24571121222011039

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة389.0064.83للبنات المؤمنين ام اعداديةادبيعبد حسن محمد زهراء24582321222043022

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة388.0064.67للبنين صنعاء اعداديةادبيحسن عزيز رائد حسين24592321211011019

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة385.0064.17للبنين عبيدة ابي اعداديةادبيقمر جاسم رعد كرار24601421211029071

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة382.0063.67المختلطة السهول ثانويةادبيمهدي هللا عبد محمد حيدر24612321217050006

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة376.0062.67للبنين النيل ثانويةادبيراجح مخيف محمود محمد24622321211029056

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة373.0062.17للبنين الجزائر اعداديةاحيائيجاسم علي فائز حسين24632321411034008

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة368.0061.33للبنين االهلية المستقبل اعداديةاحيائيهادي حمزة محمد مرتضى24642321413009013
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واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة368.0061.33المختلطة الفجر اعداديةاحيائيشنان وهاب حاتم محمد24652321417007150

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة368.0061.33للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيمحمود عبدالكريم حيدر مريم24662321422051110

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة363.0060.50للبنين (ع) علي االمام اعداديةاحيائيدفار حسين علي عقيل24672321411002132

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة357.0059.50للبنات القرى ام اعداديةادبيجويد هاني محمد زينب24681421222015052

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة352.0058.67للبنات المستقبل ثانويةاحيائيحسن حسين مثنى فاطمة24692321422030066

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة349.0058.17(أ) للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيمحمد علي توفيق بنين24702521422004120

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة346.0057.67للبنين الثورة اعداديةادبيادريس الساده عبد علي هللا عبد24712321211003037

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة346.0057.67للبنات طليطلة اعداديةادبيكريدي سلمان عقيل نرجس24722321222017050

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة344.0057.33للبنات حلب ثانويةادبيرفش شمخي محمد زهراء24732321222053013

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة335.0055.83الشيعي الوقف-  للبنين تراب ابي ثانويهتطبيقيجواد عبيد تركي عباس2474232051036016

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة332.0055.33للبنات البواسل ثانويةادبيكاظم علي رياض زينب24752321222079005

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة331.0055.17للبنين الهاشمية اعداديةادبيجاسم حسين عباس امير2476232021019004

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة330.0055.00للبنين العرب شط اعداديةادبيجندل ثابت يونس حسن24771321211035019

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة327.0054.50للبنين السجاد اعداديةتطبيقيمطر حوران الرحمن عبد عمار24782321511027043

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة327.0054.50للبنين زيد بن اسامة اعداديةادبيمحسن كاظم احمد مصطفى24792721211005152

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة323.0053.83للبنين صنعاء اعداديةادبيعباس فاضل حسين محمد2480232021011063

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة319.0053.17للبنات قرطبة اعداديةادبيديوان هللا عبد احمد ايات24812321222050006

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة319.0053.17للبنين المسائية الفلك ثانويةادبيمحمد جاسم االمير عبد احمد24822521215008004

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة413.0068.83للبنات االهلية القمة ثانويةتطبيقيعنبر عمران يحيى تبارك24832221524063006

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة433.0072.17للبنات الغربية النخيلة ثانويةادبيعبيس عبود علي امنة24842321222074003

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة428.0071.33للبنين الحلة ثانويةادبيسلمان عبد حسين مصطفى24852321211015033

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة417.0069.50للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائيحسن العباس عبد حسن زينب24862321424006205

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة414.0069.00للبنين المركزية المربد اعداديةادبيجواد هادي سالم احمد24872521211035005

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة411.0068.50للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةادبيزباله كاظم مهدي زهراء24882321224006011

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة410.0068.33للبنات العذراء مريم ثانويةاحيائيعباس محمد ميثاق رانيه24892321422007035

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة409.0068.17للبنات الرفعة ثانويةادبيرحمن ناجي عباس زهراء24902321222006025

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة409.0068.17للبنات الصدر امنة الشهيدة اعداديةادبيحريز وحيد سعد نوره24912321222062049

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة404.0067.33للبنات المحاويل اعداديةادبيعبيد حامد خالد مفاز24922321222039046

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة403.5667.26للبنات التحرير ثانويةادبيحسين كاظم حبيب ابرار24932321222021004

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة402.0067.00للبنين البيان اعداديةادبيعاكول صريم جاسم هللا عبد24942321211014043

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة391.0065.17للبنين المسائية الشوملي ثانويةادبيعباس الحسين عبد شطنان محمد24952321215008056

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة387.0064.50للبنات المحاويل اعداديةادبيجواد فخري علي زينب24962321222039025
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االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة385.0064.17للبنات التحرير ثانويةادبيعيسى محمد عالء بنين24972321222021009

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة384.0064.00للبنين الباقر ثانويةادبيعبد حسن حاتم عباس24982321211037029

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة376.0062.67المختلطة الكاظمي المحسن عبد ثانويةادبيحمد كتاب عالوي محمد24992321217001020

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة372.0062.00للبنين القطيف اعداديةادبيجواد حسين عباس احمد25002621211041003

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة371.0061.83للبنين الكليني العالمة اعداديةادبيمزهر عمران الزم مرتضى25012321211063062

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة473.0078.83للبنات المسيب اعداديةادبيعمران لفته عبود تبارك25022321222041022

اآلداب كلية/بابل جامعة393.0065.50للبنين المسائية االفاق اعداديةاحيائيكاظم جواد كاظم الكرار علي25032721415005059

األساسية التربية كلية/بابل جامعة421.0070.17للبنات اسماء اعداديةادبيدهش كاظم علي عبد تبارك25042321222018016

األساسية التربية كلية/بابل جامعة392.0065.33للبنات الرفعة ثانويةاحيائيعبيد عباس حمزه رنده25052321422006043

األساسية التربية كلية/بابل جامعة390.0065.00المختلطة القاهرة ثانويةادبيعسكر علي حسين فاطمه25062321227009013

األساسية التربية كلية/بابل جامعة364.0060.67الخارجياتادبيهادي كاظم فالح ايات25072321228050073

األساسية التربية كلية/بابل جامعة363.0060.50للبنين المسائية الحلة اعداديةادبيحسين عالوي عياد حسين25082321215002061

األساسية التربية كلية/بابل جامعة360.0060.00المختلطة االقتدار اعداديةادبيحسن منديل حامد ميسون25092321227003019

األساسية التربية كلية/بابل جامعة354.0059.00للبنات الشموس اعداديةادبيراغب ساير عايد مايا25102321222025019

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/بابل جامعة456.0076.00للبنات الحلة ثانويةادبيعباس ابراهيم نبيل زهراء25112321222024022

الطب كلية/النهرين جامعة601.88100.31للمتميزات المسرة ثانويةاحيائيخزعل عبود مجيد هاله25121121422069073

الطب كلية/النهرين جامعة596.0099.33للبنين ياسر بن عمار اعداديةاحيائيعاكول فياض صالح العزيز عبد25131921411040036

الطب كلية/النهرين جامعة595.0099.17للبنات النبوة اعداديةاحيائيجاسم خضر باقر محمد غسق25142121422055102

الطب كلية/النهرين جامعة593.0098.83للبنات العامرية اعداديةاحيائيمحمد جاسم صعب زبيده25151021422036064

الطب كلية/النهرين جامعة593.0098.83للبنين االهلية المجد ثانويةاحيائينايف ياسين طه ياسين25161921413009120

الطب كلية/النهرين جامعة592.0098.67للبنين االهلية الوطنية الوحدة ثانويةاحيائيكاظم عاكول عيسى حسين25172321413017009

الطب كلية/النهرين جامعة591.0098.50المختلطة الجماهير ثانويةاحيائيصالح مهدي عدنان زينب25181821427001013

الطب كلية/النهرين جامعة590.8498.47للبنين بغداد كلية ثانويةاحيائيخلف الوهاب عبد المنعم عبد اسحق25191321411019031

الطب كلية/النهرين جامعة589.0098.17للبنين االهلية المجد ثانويةاحيائينايف ياسين طه الحارث25201921413009023

الطب كلية/النهرين جامعة588.1698.03للبنين الكرخ-بغداد كلية ثانويةاحيائيحسن هللا عبد محمد عقيل25211121411038028

الطب كلية/النهرين جامعة588.0098.00للبنات الدجيل اعداديةاحيائيعباس علي عدي بشائر25221821422071020

الطب كلية/النهرين جامعة588.0098.00للبنين 6 حوض اعداديةاحيائيكاظم الدين عز جمعة حاتم25232021411028013

الطب كلية/النهرين جامعة588.0098.00للبنين كنعان اعداديةاحيائيسرحان هللا حسب احمد ابراهيم25242121411013001

الطب كلية/النهرين جامعة588.0098.00للبنات االهلية المعرفة شمس ثانويةاحيائياالمير عبد حسن فالح مينا25252321424014026

الصيدلة كلية/النهرين جامعة567.0094.50للبنين الخالدية اعداديةاحيائيطالب مطر محمد اسامه25261921411007023

الصيدلة كلية/النهرين جامعة563.0093.83للبنين السالم ثانويةاحيائيداحور ابراهيم عثمان زينة25271821421039008

الصيدلة كلية/النهرين جامعة561.0093.50للبنات االنبياء ورثة اعداديةاحيائيحسين كاظم رحيم فاطمه25282121422079111
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العمارة قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة557.0092.83للبنين المأمون اعداديةتطبيقيصالح خليل احمد خليل25291021511006017

العمارة قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة553.0092.17للبنات حطين ثانويةتطبيقيالمجيد عبد الحميد عبد امجد مريم25301021522004013

العمارة قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة535.0089.17للبنات التعاون اعداديةتطبيقيخلف علي حسين شمس25311121522040027

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة501.0083.50للبنين العقاد اعداديةتطبيقيعلي عباس قاسم مصطفى25321221511028164

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة491.0081.83للبنات الزهور اعداديةتطبيقيناصر محسن جاسم فاطمة25331221522024051

واالتصاالت االلكترونية قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة509.0084.83للبنين الرافدين اعداديةتطبيقيعباس فرحان حازم هللا عبد25341521511001063

واالتصاالت االلكترونية قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة485.0080.83للبنات الخضراء ثانويةتطبيقيهللا عبد عبد وسام سجى25351021522007007

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة538.0089.67للبنات االصيل اعداديةتطبيقييونس مختار نبيل سبأ25361121522005015

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة438.0073.00للبنين السيدية اعداديةتطبيقيمحمد عمر موفق يوسف25371121511004175

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة507.0084.50للبنين محفوظ حسين اعداديةتطبيقيحتلوف كاظم فائز احمد25382721511038003

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة589.0098.17قم ايران في المختلطة االهلية النموذجية الرافدين ثانويةتطبيقيعذاري الزهره عبد حيدر مهدي25393021517010006

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة552.4492.07للمتميزين السالم ثانويةاحيائيعبود علي محمد يوسف25401121411010102

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة552.0092.00للبنين الفرقان اعداديةاحيائيزاير هادي موفق امير25411421411050009

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة547.0091.17للبنات الرسالة اعداديةاحيائيسعيد علي حيدر نعم25421021422033180

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة569.0094.83للبنات رفيدة اعداديةتطبيقيضاحي علي عماد رند25431121522041022

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة542.0090.33للبنين سومر ثانويةاحيائيمهدي محمود شاكر مصطفى25441221411035041

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة571.0095.17للبنين المقدام إعداديةتطبيقيمري قاسم نعيم يوسف25451421511015133

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة554.0092.33للمتفوقات تبوك ثانويةاحيائيعبهول حسين فائز ايه25461121422037008

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة550.0091.67للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةاحيائيمتعب كامل وصفي يقين25471821422045144

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة517.0086.17للبنين المأمون اعداديةتطبيقيرجا محمود خالد الدين عز25481021511006035

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة517.0086.17للبنين اليقظة اعداديةتطبيقيعكله حميد الرضا عبد سجاد25491421511027030

الحاسوب شبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة519.8086.63الخضراء-  المتميزات ثانويةاحيائيمصطفى عفيف زياد لينه25501021422018109

الحاسوب شبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة498.0083.00للبنين العلمية هاشم بني قمر اعداديةتطبيقيحمد جراد خالد ابراهيم25511121511041014

العلوم كلية/النهرين جامعة470.0078.33للبنات النطاقين ذات ثانويةاحيائيفرج عطوان رافد نور25521121422018073

العلوم كلية/النهرين جامعة467.0077.83للبنات المسائية الرضي الشريف ثانويةتطبيقيغالي جاسم مهدي الكوثر نور25531421526002032

العلوم كلية/النهرين جامعة420.0070.00للبنات فلسطين ثانويةتطبيقيكاظم محمد علي رتاج25541021522032008

العلوم كلية/النهرين جامعة390.0065.00للبنات الزهراء فاطمة اعداديةتطبيقيآمين محمد الجليل عبد نبيل نور25551121522016023

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة440.0073.33للبنات االهلية الهاديء النسيم ثانويةاحيائيجابر محيبس عدنان براء25561421424033003

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة431.0071.83المختلطة االهلية االسحاقي ثانويةاحيائيحمود شاكر زياد صادق25571821413019009

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة420.0070.00للبنات الجمهورية اعداديةاحيائيسلطان هللا عبد حامد دعاء25581121422009026

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة538.0089.67للبنات الفيحاء اعداديةاحيائيمضهضب كامل علي رغد25591521422008069

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة535.0089.17للبنات االخالص اعداديةاحيائيمشاي غزال باسم عائشة25601121422046076
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االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة486.0081.00للبنات عدن اعداديةتطبيقيعباس تركي عباس نبأ25611321522030034

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة480.0080.00للبنات الرياحين ثانويةتطبيقيكباشي شائع كاظم زمن25621221522039019

الحقوق كلية/النهرين جامعة529.0088.17للبنات العزة اعداديةادبيغازي هللا عبد عادل سرور25631221222036033

الحقوق كلية/النهرين جامعة523.0087.17للبنات عائشة اعداديةادبيحمود حسن خضر استبرق25641121222023002

الحقوق كلية/النهرين جامعة517.0086.17للبنات الرحمن اعداديةادبيكاظم محمد هادي انفال25651021222021003

الحقوق كلية/النهرين جامعة512.0085.33للبنين الناهض العراق اعداديةادبيفرحان مرش حاتم سيف25661521211003047

الحقوق كلية/النهرين جامعة502.0083.67للبنات النطاقين ذات ثانويةادبيمحمد هاشم سعد حوراء25671221222019023

الحقوق كلية/النهرين جامعة498.0083.00للبنات الكوثر ثانويةادبيحسن فيصل ثامر زينه25681021222040017

الحقوق كلية/النهرين جامعة493.0082.17للبنات حنين ثانويةادبيابراهيم اسماعيل احمد اسيل25691321222028002

الحقوق كلية/النهرين جامعة493.0082.17للبنين البلديات اعداديةادبيرحمان فرحان علي محمد25701421211034159

الحقوق كلية/النهرين جامعة491.0081.83للبنات القرى ام اعداديةادبيصالح احمد امين عائشه25711421222015067

الحقوق كلية/النهرين جامعة477.0079.50للبنات العزة اعداديةاحيائيمهدي رشيد سمير لينه25721221422036077

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة449.0074.83للبنين المنصور اعداديةاحيائيمحسن عامر مصطفى احمد25731021411026029

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة409.0068.17للبنات الجمهورية اعداديةادبيمحمد عبيد حميد مريم25741121222009057

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة406.0067.67المختلطة الوطن أبناء ثانويةادبيخضير سلمان صالح محمد25752321217048025

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة403.0067.17للبنات العقيدة ثانويةادبياحمد عباس علي الضحى شمس25761121222015034

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة395.0065.83للبنات العقيدة ثانويةادبيياسين سلمان عصام هاجر25771121222015060

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة393.0065.50التعبيرية و الموسيقية للفنون بغداد مدرسةتطبيقيعجيل حكيم محسن اسالم25781021511007001

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة390.0065.00للبنين العراقي التراث اعداديةادبيسعيد جبر االمير عبد علي25791521211008087

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة390.0065.00للبنات النجاة اعداديةادبيبريسم كاظم جواد الحوراء زينب25801521222003032

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة387.0064.50للبنات المسائية اليمامة ثانويةادبيكاظم هاشم علي هباري25811421226006045

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة384.0064.00للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةادبيعبود علي ستار رغدان25821421211013037

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة522.0087.00للبنات االخالص اعداديةادبيراضي مجيد وليد رسل25831121222046037

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة519.0086.50للبنات االدبية الزيتونة ثانويةادبيمحمود احمد عدنان زهراء25841121222002022

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة518.0086.33للبنات دجلة ثانويةادبيعتيوي غالي جالل سجى25851021222013024

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة507.0084.50الخارجياتادبيحميد مشكور صالح شروق25861021228050236

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة503.0083.83للبنين المتنبي اعداديةادبيصبري محمد فاروق عمر الدين عز25871021211027040

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة443.0073.83للبنات بغداد اعداديةاحيائيحمد فاضل علي ميس2588132042070224

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة408.0068.00للبنين النور اعداديةتطبيقيمهضوم حربي سالم علي25891221511023066

الطب كلية/ديالى جامعة601.00100.17للبنات الخنساء ثانويةاحيائيجميل الوهاب عبد محمد طيبة25902121422028027

الطب كلية/ديالى جامعة598.0099.67للبنات حبيبة ام اعداديةاحيائيحسن فليح هادي نبأ25912121422032187

الطب كلية/ديالى جامعة596.0099.33للبنات الزهراء اعداديةاحيائيهذال محمد عمار طيبه25922121422048096
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الطب كلية/ديالى جامعة593.0098.83للبنين الوجيهية اعداديةاحيائيعامود اسماعيل مزهر احمد25932121411029008

الطب كلية/ديالى جامعة592.0098.67للبنات االسلمية ثويبة اعداديةاحيائيلطيف ابراهيم خليل مينا25942121422009186

الطب كلية/ديالى جامعة590.0098.33للبنين التمار ميثم اعداديةاحيائيمجيد محمد وسام محمد25952121411024024

الطب كلية/ديالى جامعة590.0098.33للبنات الطائف ثانويةاحيائيديمي كاظم مقداد حياة25962121422070016

الطب كلية/ديالى جامعة586.0097.67للبنين الرضي الشريف اعداديةاحيائيحسن محمد ازاد هللا عبد25972121411003088

الطب كلية/ديالى جامعة586.0097.67للبنات المنارة اعداديةاحيائيجاسم حمودي زيد براء25982121422018018

الطب كلية/ديالى جامعة586.0097.67للبنات العذراء ثانويةاحيائيحمود عبود علي نبأ25992121422064027

الطب كلية/ديالى جامعة586.0097.67للبنات المؤمنين ام اعداديةاحيائيشهاب حميد غفوري رسل26002121422092031

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة486.0081.00للبنات العدوية رابعة ثانويةتطبيقيحسين علوان عبدالكريم انعام26012121522071001

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة462.0077.00للبنين القبلتين اولى اعداديةتطبيقيحسين كاظم احمد علي26022121511060013

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة457.0076.17للبنين االمين البلد اعداديةتطبيقيمحمد طعمه فاروق ايمن26031121511031011

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة450.0075.00للبنين المعارف اعداديةتطبيقياحمد عبد حسين الدين علم26042121511005007

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة440.0073.33للبنات زينب العقيلة ثانويةتطبيقيخالف محمد حسين سارة26052121522075003

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة415.0069.17للبنين بغداد اسد اعداديةتطبيقيمحمود تركي زهير الدين عز26061421511040044

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة411.0068.50للبنات المقدادية اعداديةتطبيقيعطيه احمد محمود عائشه26072121522050023

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة410.0068.33للبنات وهب بنت امنة اعداديةتطبيقيعبد خلف رشيد االء26082121522010005

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة398.0066.33للبنين العدالة ثانويةتطبيقيحمادي احمد علي عباس26092121511042006

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة383.0063.83للبنين االعظمية اعداديةتطبيقيحمود حمادة مازن احمد26101321511001010

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة376.0062.67للبنين النموذجية النصر ثانويةتطبيقيخليل سعد الستار عبد محمد26113221511005022

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة369.0061.50للبنين اليمن اعداديةتطبيقياحمد بدر حسين الرحمن عبد26121021511016037

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة511.0085.17للبنين المركزية االعداديةاحيائيخليل هوبي ثامر محمد26132121411004123

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة489.0081.50للبنات العراقية اعداديةاحيائيحسين سامي ظافر غدير26142121422049177

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة482.0080.33للبنين الزهري االمام اعداديةاحيائيعلي محمد جاسم هللا عبد اسحاق26152121411049016

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة480.0080.00للبنين المحسن ثانويةاحيائيهادي طالب مشتاق عجيل26162121411080031

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة473.0078.83للبنات االسلمية ثويبة اعداديةاحيائيحمود ياسين فائق فاطمه26172121422009148

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة470.0078.33المختلطة زيد بني ثانويةاحيائيرشيد اسماعيل حقي علي26182121417082013

والمطارات الطرق قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة391.0065.17للبنين طالب ابي بن علي اعداديةتطبيقيمحمد جاسم حسين ابراهيم26192121511014001

والمطارات الطرق قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة365.0060.83للبنين الشاكرين اعداديةتطبيقيمحمد باقر زهير الرحمن عبد26201421511047032

والمطارات الطرق قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة359.0059.83للبنين الخالص اعداديةتطبيقيعباس احمد شهاب ايهاب26212121511002011

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة486.0081.00للبنين كنعان اعداديةاحيائيمحمود الستار عبد محمد ياسر26222121411013161

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة477.0079.50للبنات الخيزران اعداديةاحيائيمحمد ابراهيم جبار نبأ26232121422057159

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة469.0078.17للبنات الطائف ثانويةاحيائيناصر ابراهيم مشتاق فرح26242121422070062
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العلوم كلية/ديالى جامعة504.0084.00للبنات التحرير اعداديةاحيائيرشيد هزاع شالل اسماء26252121422046005

العلوم كلية/ديالى جامعة501.0083.50للبنات االسود الذهب ثانويةاحيائيصالح محمد عدنان نبأ26262121422072078

العلوم كلية/ديالى جامعة487.0081.17للبنات المودة ثانويةاحيائيحسين مالك خالد ايه26272121422042007

العلوم كلية/ديالى جامعة484.0080.67للبنات حبيبة ام اعداديةاحيائيسلمان طلب جبار تقوى26282121422032059

العلوم كلية/ديالى جامعة480.0080.00للبنات الزمر ثانويةاحيائينصيف حبيب بدر عذراء26292121422036065

العلوم كلية/ديالى جامعة480.0080.00للبنات الفراقد ثانويةاحيائيجاسم رحمن علي زهراء26302121422058028

العلوم كلية/ديالى جامعة480.0080.00للبنات العدوية رابعة ثانويةاحيائيحسين ابراهيم مهدي سالي26312121422071028

العلوم كلية/ديالى جامعة477.0079.50للبنين الشهداء ثأر ثانويةتطبيقيمحمد ياسين هجول مالك26322121511074019

العلوم كلية/ديالى جامعة476.0079.33للبنات الطيبات اعداديةاحيائيفاضل عواد ابراهيم نبأ26332121422085236

العلوم كلية/ديالى جامعة475.0079.17الخارجياتاحيائيمحمد محمود عماد رغد26342121428050096

العلوم كلية/ديالى جامعة474.0079.00للبنين القبلتين اولى اعداديةاحيائيهللا عبد محمد سالم جعفر26352121411060034

العلوم كلية/ديالى جامعة470.0078.33للبنين المحسن ثانويةاحيائيهيالن يوسف اياد الرحمن عبد26362121411080023

العلوم كلية/ديالى جامعة464.0077.33للبنات المقدادية اعداديةاحيائيحسن كاظم عضيد رقية26372121422050084

العلوم كلية/ديالى جامعة464.0077.33للبنات الصديقة ثانويةاحيائيثمن مهدي علي دعاء26382121422088013

العلوم كلية/ديالى جامعة463.0077.17للبنات االسلمية ثويبة اعداديةاحيائيحمودي حسن محجوب نور26392121422009202

العلوم كلية/ديالى جامعة463.0077.17للبنات االخيلية ليلى ثانويةاحيائيهللا عبد خالد مشتاق بيداء26402121422044019

العلوم كلية/ديالى جامعة460.0076.67للبنين الناصر عبد جمال اعداديةاحيائيعليوي شوكت حميد علي26412121411010059

العلوم كلية/ديالى جامعة460.0076.67للبنات وهب بنت امنة اعداديةاحيائيناصر شالل حسين عائشه26422121422010105

العلوم كلية/ديالى جامعة456.0076.00للبنات الهاللية زينب اعداديةاحيائيمحمد سلطان قاسم نبأ26432121422029042

العلوم كلية/ديالى جامعة455.0075.83للبنات الوثقى العروة ثانويةاحيائيعليج حماد ثامر ساره26442121422074058

العلوم كلية/ديالى جامعة455.0075.83للبنات وهب بنت امنة اعداديةتطبيقيعبدهللا عباس تحسين حنان26452121522010017

العلوم كلية/ديالى جامعة450.0075.00للبنين الزهري االمام اعداديةاحيائيجاسم محسن سالم حيدر26462121411049038

العلوم كلية/ديالى جامعة447.0074.50للبنات الزعتر تل ثانويةاحيائيياسين ابراهيم مهنه اسماء26472121422061003

العلوم كلية/ديالى جامعة442.0073.67للبنات المالئكة نازك اعداديةاحيائيسلمان قدوري خالد منى26482121422001137

العلوم كلية/ديالى جامعة441.0073.50للبنين طالب ابي بن علي اعداديةاحيائياحمد مظهر محمد هللا عبد26492121411014090

العلوم كلية/ديالى جامعة435.0072.50للبنات المنارة اعداديةاحيائيحسين ابراهيم محارب افراح26502121422018006

العلوم كلية/ديالى جامعة433.0072.17للبنات المودة ثانويةاحيائيعباس مهدي صالح نور26512121422042053

العلوم كلية/ديالى جامعة432.0072.00للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيصالح مهدي عدنان تبارك26522121422013031

العلوم كلية/ديالى جامعة432.0072.00للبنات القدس اعداديةاحيائياحمد محمود ليث سجى26532121422021053

العلوم كلية/ديالى جامعة431.0071.83للبنات تماضر اعداديةاحيائيمحمد جسام حسن شيماء26542121422002085

العلوم كلية/ديالى جامعة431.0071.83للبنات المقدادية اعداديةاحيائيعلي عبود محمد هديل26552121422050214

العلوم كلية/ديالى جامعة431.0071.83المختلطة المتنبي اعداديةتطبيقيعلوان حميد موفق تماره26562121527030002
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العلوم كلية/ديالى جامعة430.0071.67للبنات حبيبة ام اعداديةاحيائيمحمد حنش حافظ كلثوم ام26572121422032020

العلوم كلية/ديالى جامعة429.2471.54للمتميزين السالم ثانويةاحيائيمحمود خلف أحمد طارق26581121411010036

العلوم كلية/ديالى جامعة426.0071.00المختلطة دانيال النبي ثانويةاحيائيشياع برع زاهد لبنى26592121427038015

العلوم كلية/ديالى جامعة424.0070.67للبنات الزهراء اعداديةاحيائيعباس حبيب هللا عبد هبه26602121422048150

العلوم كلية/ديالى جامعة423.0070.50للبنات االخيلية ليلى ثانويةاحيائيمحمود حسين عباس نبأ26612121422044085

العلوم كلية/ديالى جامعة421.0070.17المختلطة شيبان بني ثانويةاحيائيداود محمود قاسم حيدر26622121417029001

العلوم كلية/ديالى جامعة396.0066.00المختلطة يونس ابن ثانويةتطبيقيعلي خليل أحمد آمنه26632121527032001

العلوم كلية/ديالى جامعة381.0063.50للبنات الزهور ثانويةتطبيقيوهيب عبدالحسن سعد مها26642121522024002

العلوم كلية/ديالى جامعة377.0062.83للبنات العراقية اعداديةتطبيقيمحمد حرجان منذر ايالف26652121522049006

العلوم كلية/ديالى جامعة377.0062.83للبنات المقدادية اعداديةتطبيقيحسين غضبان احمد رقيه26662121522050015

العلوم كلية/ديالى جامعة372.0062.00للبنين الحكمة دار اعداديةتطبيقيعبد ايوب احمد مصطفى26671421511025071

العلوم كلية/ديالى جامعة359.0059.83للبنين الضيفان ابي اعداديةتطبيقينياز حسن مهدي علي26682121511030016

العلوم كلية/ديالى جامعة348.0058.00للبنين تطوان اعداديةتطبيقيعباس خضير ياس هللا عبد26691121511017083

العلوم كلية/ديالى جامعة348.0058.00للبنات المسائية الفجر مطلع ثانويةتطبيقيحسين ناصر دحام ايمان26702121526005003

العلوم كلية/ديالى جامعة335.0055.83للبنين طالب ابي بن علي اعداديةتطبيقيعلي ابراهيم كاظم علي26712121511014078

العلوم كلية/ديالى جامعة329.0054.83للبنين طالب ابي بن علي اعداديةتطبيقيوسمي عيسى عماد حسين2672212051014032

العلوم كلية/ديالى جامعة329.0054.83للبنات االسلمية ثويبة اعداديةتطبيقيحسن محمد ضياء تقى2673212052098009

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة526.0087.67للبنات القدس اعداديةادبيبايرام محمد باسم هاجر26742121222021030

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة504.0084.00للبنين الناصر عبد جمال اعداديةادبيسلمان داود نبهان برهان26752121211010010

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة490.0081.67للبنات النبوة اعداديةادبيمهدي صالح هاشم نجوى26762121222055032

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة489.0081.50للبنين المشرق الغد اعداديةادبيعربيد تايه ابراهيم احمد26772121211059002

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة488.0081.33للبنات تماضر اعداديةادبيبريسم بحر خالد زينب26782121222002030

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة482.0080.33للبنين الفلق اعداديةادبيمحمود جياد رعد مازن26792121211022032

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة478.0079.67المختلطة اور ثانويةادبيجاسم هادي الكريم عبد الهادي عبد26802121217016013

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة472.0078.67المختلطة ياسر بن عمار ثانويةادبيناصر هللا جار ياسين محمد26812121217024013

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة469.0078.17للبنات الكبرى زينب اعداديةادبيعباس احمد شهاب دعاء26822121222065028

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة467.0077.83المختلطة سراجق اعداديةادبيحمري حسين نوري ليث26832121217051017

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة464.0077.33للبنات القرى ام ثانويةادبيعنقود هادي عبود ايه26842121222037009

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة456.0076.00للبنين سعد بني اعداديةادبيالياس الماس نبيل جعفر26852121211008006

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة456.0076.00للبنين الرواد اعداديةادبياحمد حسين محمد جعفر26862121211068019

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة455.0075.83المختلطة ياسر بن عمار ثانويةادبيمحمد اسماعيل حقي علي26872121217024009

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة444.0074.00الخارجياتادبيحمادي خزعل احمد االء26882121228050045
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القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة443.0073.83للبنين شورش اعداديةادبيمحمد امين ستار حيدر26892121211067015

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة440.0073.33للبنين النضيد الطلع اعداديةادبيصالح احمد كريم محمود26902121211037110

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة440.0073.33للبنين الوطن ثانويةادبيمحمد مضلوم زبيد كرار26912121211070023

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة355.0059.17للبنين القبلتين اولى اعداديةتطبيقيمسير شندوخ طالب حسام26922121511060007

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة400.0066.67للبنين المسائية بلد ثانويةادبيمحمد جايد كاظم محمد26931821215004020

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة399.0066.50للبنات القرى ام ثانويةادبياحمد دليان هاشم زينة26942121222037019

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة394.0065.67للبنات االغراس ثانويةادبيعليوي حسين حميد كوثر26952121222094021

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة394.0065.67للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيعكض وحيد هاتف مريم26962521424014321

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة373.0062.17للبنين التضامن ثانويةادبيحسين الواحد عبد فاضل احمد26972121211019004

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة368.0061.33للبنين طوبى اعداديةادبيعلي رضا محمد سراج26982121211076023

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة365.0060.83للبنات الفاضالت اعداديةادبيعلي حسين حالوب مريم26992121222013030

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة365.0060.83للبنات بابل اعداديةادبيعلي هللا عبد حيدر حوراء27002121222051007

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة442.0073.67للبنين األسود اعداديةاحيائيسهيل علي نجم هاشم27012121411069048

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة419.0069.83للبنين الرضي الشريف اعداديةاحيائيعسكر محمود صالح مخلد27022121411003149

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة415.0069.17للبنين األهلية الغد ثانويةاحيائيحيدر مسير حمود علي27031321413005002

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة403.0067.17للبنات الصديقة ثانويةاحيائيالرحمن عبد كريم احسان مريم27042121422088028

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة397.0066.17للبنات وهب بنت امنة اعداديةاحيائيدحو محسن احمد ضحى27052121422010096

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة397.0066.17للبنات العذراء مريم ثانويةاحيائيكاظم هاشم سعد فاطمه27062321422007068

الزراعة كلية/ديالى جامعة350.0058.33للبنين األسود اعداديةاحيائيجوري عيدان خضير الرحمن عبد27072121411069024

الزراعة كلية/ديالى جامعة335.0055.83للبنات الخنساء ثانويةاحيائيعبود نجم محمد سجى27082121422028021

الزراعة كلية/ديالى جامعة328.0054.67للبنبن المسائية سراج ابن اعداديةاحيائيحمدان محمد محي محمد27092121415003164

الزراعة كلية/ديالى جامعة328.0054.67للبنات الخيزران اعداديةاحيائيعلي خلف محمود دعاء27102121422057057

الزراعة كلية/ديالى جامعة323.0053.83للبنات جمانة ثانويةاحيائيغايب جمعه ابراهيم امنه27112121422006006

الزراعة كلية/ديالى جامعة321.0053.50للبنين القبلتين اولى اعداديةاحيائيالقادر عبد الكريم عبد عمر حسين27122121411060048

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة454.0075.67للبنات سارة ثانويةادبيمحمود حميد سيروان سوزان27132121222066010

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة425.0070.83للبنين المسائية الذهب مروج ثانويةادبيرزوقي طه قتيبه احمد27142121215007008

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة422.0070.33للبنات البراءة اعداديةادبيمحمد جاسم الكريم عبد نور27152121222004041

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة422.0070.33للبنات الروابي ثانويةادبيمحمد صالح عالء امنة27162121222056004

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة421.0070.17للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةادبيجسام رشيد احمد هدى27172121222043044

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة419.0069.83للبنين الناصر عبد جمال اعداديةاحيائيأسود أحمد عماد سيف27182121411010047

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة415.0069.17للبنات الريحانة ثانويةادبيعلي شعالن زيد مريم27192121222081020

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة414.0069.00للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةادبيحمود بدر اياد سارة27202121222043023
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واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة402.0067.00للبنين النضيد الطلع اعداديةاحيائيمنديل حسين علي ايوب27212121411037015

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة394.0065.67للبنات االنبياء ورثة اعداديةاحيائيفرحان مشهد امير مريم27222121422079116

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة390.0065.00للبنات ابيها ام ثانويةاحيائيهيالن غانم سعد سهى27232121422080024

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة389.0064.83للبنين المركزية االعداديةاحيائيعبود مسلم صالح كرار27242121411004115

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة389.0064.83للبنين التمار ميثم اعداديةاحيائيحمد حسين فاضل هللا عبد27252121411024014

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة385.0064.17للبنات العراقية اعداديةاحيائيعلي صاحب اياد حوراء27262121422049062

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة373.0062.17للبنين بلدروز اعداديةاحيائيسوعان عواد منعم مصطفى2727212041007126

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة370.0061.67للبنين كنعان اعداديةاحيائيمحمد مجيد كنعان هللا عبد27282121411013086

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة325.0054.17للبنين االزور بن ضرار اعداديةتطبيقيجمعة كامل قحطان هللا عبد27292121511072012

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة319.0053.17للبنين المركزية االعداديةتطبيقيكمر ابراهيم حسين سيف27302121511004015

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة406.0067.67ىالمختلطة باهلل المهتدي ثانويةاحيائيلفته احمد وهاب نوره27312121427021016

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة400.0066.67للبنات الطائف ثانويةاحيائيحسين خلف زيد تبارك27322121422070009

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة394.0065.67المختلطة الواحة ثانويةاحيائيخلف كاظم جواد بتول27332121427020002

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة393.0065.50للبنات الروابي ثانويةاحيائيلفته مهدي جميل فاطمة27342121422056086

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة383.0063.83للبنين الرومية ابن اعداديةاحيائيرشيد شنيد عدنان قحطان27352121411036029

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة377.0062.83المختلطة مالك بن انس ثانويةاحيائيحميد مزهر مجيد رشا27362121427083024

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة367.0061.17للبنات الخيزران اعداديةادبيعبيد خميس عامر زهراء27372121222057028

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة352.0058.67للبنات الفتاة ثانويةادبينصيف محمود ساجد فاطمة27382121222082020

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة331.0055.17المختلطة نزار ثانويةادبياحمد محمود شاكر شهاب27392121217010004

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة325.0054.17للبنين المسائية االمة امين اعداديةتطبيقيسلمان الستار عبد اسماعيل علي27402121515004025

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة324.0054.00للبنات حبيبة ام اعداديةادبيخلف حميد رشيد ايات27412121222032005

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة473.0078.83للبنات المودة ثانويةاحيائيمحمود شكر جبار فاطمه27422121422042036

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة466.0077.67الخارجياتاحيائيمجيد خلف سالم سماح27432121428050153

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة432.0072.00الخارجياتاحيائيمجيد خلف سالم منى27442121428050237

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة423.0070.50للبنين الخالص اعداديةاحيائيياسين هاشم جعفر حسن27452121411002029

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة415.0069.17للبنات االنبياء ورثة اعداديةاحيائيصكر هللا جار منعم زهراء27462121422079062

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة412.0068.67للبنين الرضي الشريف اعداديةاحيائيحياز ابراهيم منذر محمد27472121411003144

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة411.0068.50للبنين كنعان اعداديةاحيائيسلمان قدوري خالد حسن27482121411013044

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة407.0067.83للبنات الرواسي ثانويةاحيائيسعيد الجبار عبد ستار رسل27492121422084020

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة367.0061.17للبنين الفارض ابن ثانويةتطبيقيسهيل حسين علي منار2750212052015011

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة487.0081.17المختلطة اللهيبي محمد الشهيد ثانويةادبيالياس محمد قاسم ريام27512121227066005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة468.0078.00للبنين القلعة ثانويةادبيياسين احمد طالب علي27522121211039030

129 من 86 صفحة



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021 الدراسية للسنة المركزي القبول نتائج

(االرهاب ضحايا ذوي)

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة

المركزي القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسماالمتحاني الرقمت

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة466.0077.67للبنات بابل اعداديةادبيحسن فليح الستار عبد حنين27532121222051006

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة451.0075.17للبنين المسائية الفضائل ثانويةادبيعلوك حسين حمندي معتصم27542121215006055

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة439.0073.17للبنات االسلمية ثويبة اعداديةادبيحسين عباس عامر ضحى27552121222009022

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة430.0071.67للبنين المشرق الغد اعداديةادبيسالم دعدوش عادل حسين27562121211059020

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة426.0071.00للبنات الوثقى العروة ثانويةادبيكامل طاهر عادل هبة27572121222074032

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة425.0070.83للبنات االقتدار ثانويةادبياحمد شهاب كريم ميالد27582121222030033

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة424.0070.67للبنات العذراء ثانويةادبيجاسم احمد عدنان ايفان27592121222064003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة421.0070.17للبنات الخيزران اعداديةادبيعزيز كاظم ابراهيم ماريا27602121222057057

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة420.0070.00للبنين الوجيهية اعداديةادبيفليح الكريم عبد مهند علي27612121211029034

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة417.0069.50للبنات االخيلية ليلى ثانويةادبينجم سعود اسماعيل زهراء27622121222044013

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة413.0068.83للبنات حبيبة ام اعداديةادبيعبد الحميد عبد المعين عبد سماح27632121222032032

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة412.0068.67للبنين الهداية ثانويةادبيكاظم جواد محمد معتز27642121211085020

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة412.0068.67للبنات كمبش غيداء اعداديةاحيائيمحمد جاسم باسم حوراء27652121422098016

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة409.0068.17للبنين القبلتين اولى اعداديةاحيائيناصر جسام السالم عبد محمد27662121411060118

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة408.0068.00للبنات عائىشة ثانويةادبيحسن محمود اسماعيل هدى27672121222012035

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة405.0067.50المختلطة جسرة ابي ثانويةادبيمحمد مطين صدام حال27682121227062002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة403.0067.17للبنات عائىشة ثانويةادبيحميد عيسى محمد نبأ27692121222012032

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة403.0067.17للبنات الخيزران اعداديةادبياحمد صكبان مقداد رسل27702121222057022

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة398.0066.33للبنين علي بن الحسن ثانويةادبيابراهيم اسماعيل سمير علي27712121211006027

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة398.0066.33للبنات المالئكة نازك اعداديةاحيائيابراهيم كريم لؤي ضحى27722121422001099

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة397.0066.17المختلطة دانيال النبي ثانويةاحيائيشياع برع زاهد هدى27732121427038025

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة395.0065.83للبنين خليل الشهيد اعداديةادبيمحمد ابراهيم عدنان علي27742121211021014

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة395.0065.83للبنات الفاضالت اعداديةادبياحمد ابراهيم كريم حوراء27752121222013012

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة395.0065.83المختلطة البهاء ثانويةادبيجاسم نصيف جاسم دعاء27762121227009005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة395.0065.83للبنات الخيزران اعداديةاحيائيعلي خلف محمود نور27772121422057174

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة393.0065.50للبنات البينات اعداديةادبيعلوان خلف شامل اطياف27782121222027001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة390.0065.00للبنين االزور بن ضرار اعداديةادبيرشيد حميد ماجد علي27792121211072034

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة389.0064.83المختلطة االلوسي العالمة ثانويةادبيمحمود جمعه ستار الرحمن عبد27802121217008001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة387.0064.50للبنات التحرير اعداديةادبيخضير الستار عبد عماد زينب27812121222046013

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة387.0064.50للبنات الخيزران اعداديةادبيرشيد الحسين عبد عجيل زينب27822121222057031

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة386.0064.33للبنين األمامة ثانويةادبيحسون كاظم حميد الرحيم عبد27832121211073015

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة386.0064.33للبنات الخيزران اعداديةادبيمنهل هللا عبد سعد هاجر27842121222057071
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االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة382.0063.67للبنات الخنساء ثانويةادبيعباس الطيف محمد فاطمه27852121222028012

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة379.0063.17للبنات المسائية النرجس ثانويةادبيطاهر اسماعيل علي سجى27862121226006010

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة376.0062.67للبنات الروابي ثانويةادبيعباس الصاحب عبد رائد شيماء27872121222056040

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة376.0062.67للبنات فدك اعداديةادبيحميد محسن طالب االء27882121222067001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة372.0062.00للبنات عتبة ثانويةادبيشاوي عاصي حازم هيام27892121222076015

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة371.0061.83للبنين بلدروز اعداديةادبيابراهيم حميد سامي سعد27902121211007025

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة371.0061.83للبنين الفارابي ثانويةادبيفهد علي محمد فهد27912121211025042

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة371.0061.83للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةادبيجواد ايوب فالح سجى27922121222008033

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة369.0061.50للبنين السالم مدينة ثانويةادبيحسين حميد رشيد علي27932121211023020

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة366.0061.00المختلطة زنبور شهداء اعداديةادبيهللا عبد عباس خضير مرتضى27942121217028030

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة365.0060.83المختلطة اللهيبي محمد الشهيد ثانويةادبيمحمد علي حسين عذراء27952121227066008

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة363.0060.50للبنات بلقيس ثانويةادبيعباس خضير ياس ساره27962121222017015

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة361.0060.17للبنات الطيبات اعداديةادبيرشيد مجيد فاروق ضمياء27972121222085040

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة358.0059.67للبنات الفتاة ثانويةادبيحسن الحميد عبد كامل عذراء27982121222082018

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة356.0059.33للبنين الزيدي طالب ثانويةادبيالكريم عبد نجم عباس نجم27992121211040030

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة356.0059.33للبنات الخيزران اعداديةادبيسلمان زيد عماد دموع28002121222057020

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة355.0059.17للبنات المنتهى اعداديةادبيحسون حسن جمال رنده28012121222014015

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة355.0059.17للبنات الهاللية زينب اعداديةادبيابراهيم سلمان مهند تبارك28022121222029003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة354.0059.00القرني اويس اعداديةادبيهاشم حابس الزم علي28032121211083029

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة352.0058.67للبنين طالب ابي بن علي اعداديةادبيعويد احمد علي حسين28042121211014018

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة348.0058.00للبنات الحداثة ثانويةادبيذياب كوان امجد نبراس28052121222026028

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة348.0058.00الخارجياتادبيخلف لطيف سامي زينب28062121228050227

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة540.0090.00للبنات المروة ثانويةادبيذعار حسن خلف شهالء28072121222069018

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة527.0087.83المختلطة النسائي ثانويةادبيشكر كريم حسن بنان28082121227022002

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة524.0087.33للبنين القرطبي اعداديةادبيمحمد كريم منذر برهان28092121211051016

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة516.0086.00المختلطة العقبة ثانويةادبيصحو قدوري عامر بكر ابو28102121217049001

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة516.0086.00للبنات جمانة ثانويةادبيعبد عيسى جابر تسنيم28112121222006006

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة490.0081.67للبنين المغيرة ثانويةادبيمجيد ابراهيم عماد احمد28122121211048005

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة484.0080.67للبنات البينات اعداديةادبيمحمد صالح اياد فاطمة28132121222027012

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة483.0080.50للبنات القوارير ثانويةادبيشهاب هللا عبد نجم بيداء28142121222059006

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة481.0080.17للبنين الصدرين ثانويةادبيمحمود عباس فاضل عباس28152121211053010

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة481.0080.17للبنين االهلية الصفوة ثانويةادبيمنصور حمد غازي اثير28162121213004001
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االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة478.0079.67للبنات تماضر اعداديةادبيعباس احمد علي رنا28172121222002024

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة477.0079.50للبنات المنتهى اعداديةادبيحسون حسن جمال سفانه28182121222014020

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة477.0079.50للبنين الشهداء ثأر ثانويةاحيائيهبهاب مجول مزبان داليا28192121421074004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة392.0065.33للبنين النضيد الطلع اعداديةادبيسبع كامل الهادي عبد حسين28202121211037032

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة388.0064.67للبنات االسلمية ثويبة اعداديةاحيائيداود عباس زكريا مريم28212121422009166

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة380.0063.33للبنات البراءة اعداديةاحيائيمحمد ياسين طه ايالف28222121422004012

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة380.0063.33للبنين الوحدة اعداديةاحيائياألمير عبد كاظم ميثم محمد28232521411005159

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة379.0063.17للبنات فاطمة ثانويةاحيائيخليل اسماعيل صباح يسرى28242121422016125

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة376.0062.67للبنات الطائف ثانويةاحيائيعلي حسين سامي زهور28252121422070036

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة371.0061.83للبنات انطاكية ثانويةادبيابراهيم خليل ليث وئام28262121222023012

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة369.0061.50للبنين المشرق الغد اعداديةاحيائيحسين علي حامد حسن28272121411059026

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة367.0061.17للبنات حبيبة ام اعداديةاحيائياحمد هادي علي ايه28282121422032039

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة364.0060.67للبنين النضيد الطلع اعداديةادبيحميد اسود جمال مصطفى28292121211037113

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة363.0060.50للبنات الخيزران اعداديةاحيائيجاسم نصيف سعد نور28302121422057170

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة363.0060.50الخارجياتاحيائيمجيد خلف سالم دموع28312121428050080

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة360.0060.00للبنين االزور بن ضرار اعداديةاحيائيعلي حسن عطا مروان28322121411072045

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة358.0059.67للبنات االسود الذهب ثانويةاحيائيمحمد ابراهيم حسن ريمة28332121422072034

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة356.0059.33للبنات السرمد ثانويةاحيائياحمد حمد احمد سعاد28342121422068041

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة353.0058.83للبنين الناصر عبد جمال اعداديةاحيائيمحمد طه محمود هللا عبد28352121411010057

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة353.0058.83للبنين قرة بن ثابت ثانويةاحيائيناصر حسن فوزي علي28362121411031027

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة348.0058.00للبنين قرة بن ثابت ثانويةادبيشنتر هاني محمد هللا عبد28372121211031013

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة345.0057.50للبنات الزعتر تل ثانويةادبيصالح حسين صدام تبارك28382121222061012

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة343.0057.17للبنات القوارير ثانويةادبيعباس خضير عباس مالك28392121222059027

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة341.0056.83للبنات تماضر اعداديةادبيخلف حراز عباس صفاء28402121222002049

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة340.0056.67للبنات الذاريات ثانويةادبيحسين فاضل حيدر زينب28412121222087010

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة339.0056.50للبنات الطائف ثانويةادبيالحسن عبد علي باسم دعاء28422121222070010

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة337.0056.17للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةادبيمبارك جاسم نصيف وداد28432121222008077

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة337.0056.17المختلطة االسمر تل ثانويةادبيعباس مجيد طارق اية28442121227019003

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة335.0055.83للبنين قرة بن ثابت ثانويةادبيبداي غيدان رمضان ياسر28452121211031034

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة335.0055.83للبنين النضيد الطلع اعداديةادبيكاظم علي شاكر ليث28462121211037090

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة334.0055.67الخارجياتادبيمحمود محمد علي مريم28472121228050447

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة333.0055.50المختلطة العمرانية ثانويةادبيحسن كاظم حسن علي28482121217033008
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األساسية التربية كلية/ديالى جامعة333.0055.50المختلطة ياسر بن عمار ثانويةادبيعبد عجيل غسان ضحى28492121227024003

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة332.0055.33للبنات الوثقى العروة ثانويةادبيعباس صبري هاشم وديان28502121222074035

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة327.0054.50للبنين الزاهر المستقبل اعداديةادبيالعابدين زين قدوري محمد القادر عبد28512121211058019

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة325.0054.17للبنين القبلتين اولى اعداديةادبيحمودي محمود ليث احمد28522121211060005

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة325.0054.17للبنات االسالم رسالة اعداديةادبيضاري طه بالسم عذراء28532121222047026

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/ديالى جامعة473.0078.83للبنات فاطمة ثانويةادبيعلي خلف محمد خديجة28542121222016010

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/ديالى جامعة463.0077.17الخارجيونادبيعوده لفته بزون عباس28552321218001688

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/ديالى جامعة439.0073.17المختلطة الكاظم موسى االمام ثانويةادبيعباس محمد كريم زهراء28562121227037004

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/ديالى جامعة435.0072.50للبنين الوجيهية اعداديةادبياسماعيل احمد سالم محمد28572121211029043

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/ديالى جامعة421.0070.17للبنات االديبة ثانويةادبيلطيف مزاحم فراس فاطمة28582121222025019

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/ديالى جامعة419.0069.83للبنات الروابي ثانويةادبيمحمد حسن شوكت اية28592121222056005

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/ديالى جامعة401.0066.83للبنات الهدى نور ثانويةادبيجابر منخي مزهر غدير28601421222052047

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/ديالى جامعة400.0066.67المختلطة الهاشمية ثانويةادبيعكله جاسم شعالن سجاد28612121217040004

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/ديالى جامعة400.0066.67الخارجياتادبيحمادي حسن احمد مريم28622121228050441

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/ديالى جامعة398.0066.33للبنين طالب ابي بن علي اعداديةادبيعلون مالك منذر مقتدى28632121211014087

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة417.0069.50المختلطة زيد بني ثانويةاحيائيرشيد اسماعيل حقي تهاني28642121427082003

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة354.0059.00للبنات الفاضالت اعداديةادبيالفت علوان مهدي ضحى28652121222013024

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة351.0058.50للبنات القوارير ثانويةاحيائيمحمد علي جاسم روان28662121422059007

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة320.0053.33للبنين الزيدي طالب ثانويةادبيهللا جار ياسين محمد جاسم28672121211040003

الطب كلية/كربالء جامعة593.1698.86للمتميزات المالئكة نازك ثانويةاحيائيعلي الرزاق عبد عالء ايه28682721422043007

الطب كلية/كربالء جامعة592.0098.67للبنات كربالء اعداديةاحيائيمحسن حميد هيثم تبارك28692721422033073

الطب كلية/كربالء جامعة581.0096.83للبنات الرسول بضعة اعداديةاحيائيمحمد عنبر محسن تبارك28702721422046039

الطب كلية/كربالء جامعة578.0096.33للبنات النجاح اعداديةاحيائيعلي عبد الكريم عبد حيدر حوراء28712721422037071

الطب كلية/كربالء جامعة577.7296.29المنصور-  المتميزات ثانويةاحيائيمحمد جاسم جالل مالك28721021422003126

الطب كلية/كربالء جامعة577.3296.22للبنات النجاح اعداديةاحيائينايف العباس عبد ماجد هيا28732721422037338

الطب كلية/كربالء جامعة576.0096.00للبنات االهلية القلم ثانويةاحيائياحمد حميد ناصر جنات28741821424007013

الطب كلية/كربالء جامعة576.0096.00للبنين الخالص اعداديةاحيائيبدر احمد عماد علي28752121411002106

الطب كلية/كربالء جامعة575.0095.83للبنات عشتار اعداديةاحيائيمطر حوران الرحمن عبد منى28762321422049092

الطب كلية/كربالء جامعة575.0095.83للبنات الثقافة اعداديةاحيائيمحيسن كاظم عالء الزهراء فاطمة28772721422054206

الطب كلية/كربالء جامعة574.0095.67للبنات الحسين بنت رقية اعداديةاحيائيعالوي فتحي محمد الزهراء28781221422007003

الطب كلية/كربالء جامعة574.0095.67للبنات العراقية اعداديةاحيائيمهدي محمود محمد طيبه28792121422049165

الطب كلية/كربالء جامعة573.0095.50للبنات حديد زها اعداديةاحيائيحسين فالح اياد هديل28801321422048073
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الطب كلية/كربالء جامعة573.0095.50للبنين االنصاري جابر اعداديةاحيائيمحمد خلف زيد سجاد28812721411026085

الطب كلية/كربالء جامعة573.0095.50للبنات عكاظ اعداديةاحيائيمنشد طراد فاضل سهاد28822721422018121

االسنان طب كلية/كربالء جامعة562.0093.67للبنين دجلة ثانويةاحيائيهليل جمعه علي سجاد28832821411011027

االسنان طب كلية/كربالء جامعة561.0093.50للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيحريز كاظم جبار كاظم28842521413013224

الصيدلة كلية/كربالء جامعة561.0093.50للبنين األفضل الغد اعداديةاحيائيداخل قاسم محمد كميل28852721411014043

الصيدلة كلية/كربالء جامعة559.0493.17للبنين بغداد كلية ثانويةاحيائيمهودر علي محمد هللا عبد28861321411019114

الصيدلة كلية/كربالء جامعة559.0093.17للبنات النجاح اعداديةاحيائيعلي محمد حسون عالء الهدى نور28872721422037321

الصيدلة كلية/كربالء جامعة558.0093.00للبنات النجاة اعداديةاحيائيعلي حميد عماد يقين28881521422003155

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة499.0083.17للبنين الكليني الشيخ اعداديةتطبيقيجزاع عبيس سليم مصطفى28892721511021110

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة535.0089.17للبنين الرافدين اعداديةاحيائيعبد شاكر سجاد باقر28902721411029015

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة497.0082.83للبنين كربالء اعداديةاحيائيلفته نعيم ضياء ياسر28912721411025256

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة554.0092.33للبنين العلقمي نهر اعداديةتطبيقيحبيب علي حسن مهدي28922721511030105

العلوم كلية/كربالء جامعة488.0081.33للبنين المباهلة اعداديةاحيائيصيوان حسين ربيع جبار28932721411008014

العلوم كلية/كربالء جامعة488.0081.33للبنات االهلية الوارث ريحانة ثانويةاحيائيالزهرة عبد صاحب عادل الزهراء نور28942721424005025

العلوم كلية/كربالء جامعة475.0079.17للبنات القبطية ماريا اعداديةاحيائيحبيب عبيد مالك غفران28952721422003158

العلوم كلية/كربالء جامعة419.0069.83للبنين االهلية العلمية النخبة ثانويةتطبيقيمحمد غازي خزعل شاكر28962421513010029

التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة531.0088.50للبنات الطائف ثانويةاحيائيجاسم جمعه يوسف زهراء28972121422070035

التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة526.0087.67للبنين الحكمة ميزان اعداديةاحيائيجاسم دعيل عايد حسين28982621411054019

التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة423.0070.50للبنين الفرات اعداديةتطبيقيمحسن عامر احمد منتظر28992721511034072

التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة414.0069.00للبنين الهندية اعداديةتطبيقيحمادي حيدر حميد نور29002721511032094

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة455.2875.88للبنين سعيد بن عثمان اعداديةاحيائيحميد كرجي جبار سجاد29012721411028071

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة419.0069.83للبنات الفواطم اعداديةاحيائيهللا عبد ابراهيم خليل زينب29022721422035168

القانون كلية/كربالء جامعة455.0075.83للبنات المستنصرية ثانويةادبيعباس هادي حسن ناديه29032721222031061

القانون كلية/كربالء جامعة430.0071.67للبنات الرحمة مالئكة اعداديةادبيحسين شبيب سلمان زينب29042721222025075

القانون كلية/كربالء جامعة426.0071.00للبنين األفضل الغد اعداديةادبياحمد جاسم هاشم حسين29052721211014021

القانون كلية/كربالء جامعة424.0070.67للبنين زيد بن اسامة اعداديةادبيجعفر موسى سعيد امير29062721211005011

التمريض كلية/كربالء جامعة521.0086.83للبنات اغادير اعداديةاحيائيعلي عباس خالد رتاج29071121422038032

التمريض كلية/كربالء جامعة521.0086.83للبنات كربالء اعداديةاحيائيجاسم علوان قسور در29082721422033094

التمريض كلية/كربالء جامعة520.0086.67للبنات االهلية الياقوت ثانويةاحيائيصالح وحيد جاسم زهراء29092521424002016

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة437.0072.83للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائيعيسى محسن حسن هديل29102721426001265

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة432.0072.00للبنات الخالدات اعداديةاحيائيفيصل كاظم فيصل امنه29112721422007012

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة413.0068.83للبنات الرحمة مالئكة اعداديةاحيائيعلي محمد ياس نبأ29122721422025149

129 من 91 صفحة



قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021 الدراسية للسنة المركزي القبول نتائج

(االرهاب ضحايا ذوي)

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة

المركزي القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسماالمتحاني الرقمت

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة410.0068.33للبنات العيون ذات ثانويةاحيائيعبد احمد علي ان29131121422039001

الزراعة كلية/كربالء جامعة321.0053.50للبنين السجاد اعداديةتطبيقيمجيد محمد وائل ليث29142321511027045

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة435.0072.50للبنين زيد بن اسامة اعداديةادبيسعيد مهدي رضا محمد علي29152721211005102

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة416.0069.33للبنين األفضل الغد اعداديةادبيمحمود الرضا عبد هادي حسين29162721211014020

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة402.0067.00للبنين األفضل الغد اعداديةادبيمحمود الرضا عبد هادي علي29172721211014037

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة397.0066.17الخارجياتادبيحسون راضي علي فاطمه29182721228050393

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة396.0066.00الخارجياتادبيحسون حنتوش حسين نور29192721228050495

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة393.0065.50للبنين السكيت ابن اعداديةادبيعباس الحسين عبد فالح احمد29202721211020003

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة391.0065.17للبنات  المناسك ثانويةادبيابراهيم خليفه غانم نبا29212721222026058

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة389.0064.83للبنين الرواد اعداديةادبيحسين هاني الحسين عبد علي29222121211068085

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة386.0064.33للبنات القوارير اعداديةاحيائيصخيل صالح هيثم ايه29232721422015022

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة382.0063.67للبنات السما اعداديةاحيائيسرهيد هاشم حسين زينب29242721422045081

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة379.0063.17للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةاحيائيمنخي بني حسين امير29252721411027017

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة379.0063.17للبنات الثقافة اعداديةاحيائيكاظم جعفر مثنى غدير29262721422054201

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة375.0062.50للبنين الوقار اعداديةاحيائينعمه زيد علي احمد29272721411044010

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة373.0062.17للبنات اليرموك اعداديةاحيائيالرزاق عبد كامل ايوب االء29282721422036011

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة372.0062.00المختلطة التفاؤل ثانويةادبيعمران محمد اركان ابراهيم29292721217001001

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة369.0061.50للبنين الطوسي الشيخ اعداديةادبيحسون جبار علي ضرغام29302721211015082

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة366.0061.00للبنين المسائية االفاق اعداديةادبيعبادي جبر حسن مصطفى29312721215005070

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة362.0060.33للبنات بغداد اعداديةادبيعلي محسن خيري صفا29322721222014040

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة361.0060.17للبنات المسائية الروابي ثانويةادبيجميل علي الرزاق عبد رسل29332721226002012

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة358.0059.67للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائيحمزه ماضي وليد ايالف2934232042142039

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة358.0059.67للبنين عون الشهيد ثانويةادبيهاشم علي هاشم احمد29352121211047001

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة358.0059.67للبنات المدائن ثانويةاحيائيكاظم جبار سالم نيزك29362721422047133

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة350.0058.33للبنين بدرة اعداديةادبيموسى سي علي حسين هللا عبد29372621211021020

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة346.0057.67للبنين التحرير اعداديةاحيائيزويجي هللا خير احمد يوسف29382521411033158

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة346.0057.67للبنين الرياحي اعداديةتطبيقيخشان عبد خالد حسام29392721511033036

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة337.0056.17للبنين المسائية الهدى ثانويةادبيفرحان شنيور سالم محمد29401921215002199

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة498.0083.00للبنين االنصاري جابر اعداديةتطبيقيسودي علي حيدر كرار29412721511026098

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة484.0080.67للبنين الفرقان اعداديةاحيائيالقادر عبد طاهر محمد علي مجتبى29421721411115108

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة474.0079.00المختلطة عرفات ثانويةاحيائيكاظم جواد علي عبد بنين29432321427002002

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة436.0072.67للبنين االنصاري جابر اعداديةاحيائيحمزه محمد نوماس حسن29442721411026233
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الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة436.0072.67للبنات (ع) الفاروق اعداديةاحيائيمحمد جبار رحيم فاطمه29452721422008116

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة426.0071.00للبنات المسائية التأميم ثانويةاحيائيجياد مهاوش عليوي زينب29462821426001089

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة423.0070.50للبنين الخليل ابراهيم اعداديةاحيائيعلي نصيف علي حسن29472221411021033

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة390.0065.00للبنين االهلية الغراف ثانويةتطبيقيصبير سهيل كريم علي29482221513035049

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة390.0065.00للبنات االهلية القمة ثانويةتطبيقيعبيد فارس صالح بتول29492221524063004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة425.0070.83للبنات حيفا اعداديةادبيسعيد الكاظم عبد علي زهراء29502321222046017

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة421.0070.17للبنات الحرائر ثانويةادبيعلي حسين عبد بنين29512721222027021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة416.0069.33للبنات االسلمية رفيدة اعداديةادبيراضي حسن فالح حنان29522721222020014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة398.0066.33الخارجياتادبيمحي صادق عدنان رسل29532721228050162

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة378.0063.00للبنين العلم مدينة اعداديةادبيعاشور يونس سعيد علي29542721211023054

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة370.0061.67للبنين الطوسي الشيخ اعداديةادبيعرنوس مهدي صالح منتظر29552721211015205

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة355.0059.17للبنات عشتار اعداديةادبيعلي عبد عامر مها29562321222049028

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة347.0057.83المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةادبيكنعان شاكر شافي علي29572521217006033

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة347.0057.83للبنات المستنصرية ثانويةادبيعبود هادي خالد تبارك29582721222031015

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة473.0078.83للبنين الثبات اعداديةادبيحمد كاظم خضير مصطفى29592721211011087

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة471.0078.50للبنات عشتار اعداديةادبيعباس خضير ياس اسراء29602321222049001

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة457.0076.17للبنات عشتار اعداديةادبيعلي عبد عامر عذراء29612321222049023

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة452.0075.33للبنات الحرية ثانويةادبيعبود مشذوب عالء ايثار29622721222024008

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة451.0075.17للبنين المصطفى ثانويةادبيجاسم ناصر جنديل قحطان29632321211036011

الطب كلية/قار ذي جامعة603.28100.55للمتميزات الزهراء ثانويةاحيائيشحل ابراهيم صالح رفل29642221422001012

الطب كلية/قار ذي جامعة589.0098.17للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةاحيائيجلود هويف محسن أماني29652221424045004

الطب كلية/قار ذي جامعة584.0097.33للبنات االستبرق ثانويةاحيائيعذيب سعدون شمخي امل29662221422083020

الطب كلية/قار ذي جامعة580.0096.67للبنات االهلية التميز ثانويةاحيائيمخيلف جبر سامي هجران29672221424051186

الطب كلية/قار ذي جامعة579.0096.50للبنين التميز اعداديةاحيائيصاحب حالوب اسعد مجتبى29682221411077165

الطب كلية/قار ذي جامعة572.0095.33للبنات الوقار ثانويةاحيائيحمود جاسم رزاق نور29692221422025014

الطب كلية/قار ذي جامعة572.0095.33للبنات االهلية المعرفة ثانويةاحيائيجاسم فخري سمير زهراء29702221424007067

الطب كلية/قار ذي جامعة572.0095.33للبنات االهلية المستقبل اجيال ثانويةاحيائيخزعل شواي صبيح زهراء29712221424035026

الطب كلية/قار ذي جامعة571.0095.17للبنين غربي امام ثانويةاحيائيظاهر ادريس محمود الغفور عبد29721721411046031

الطب كلية/قار ذي جامعة571.0095.17للبنات الوركاء اعداديةاحيائيمطلب مشاوش محمد زهراء29732221422043075

الطب كلية/قار ذي جامعة570.0095.00للبنين نافع بن عقبة إعداديةاحيائيعبد لمام جميل علي29741421411007059

الطب كلية/قار ذي جامعة570.0095.00للبنين الزهور اعداديةاحيائيصالح محمود تموز عثمان29751721411015061

الطب كلية/قار ذي جامعة570.0095.00للبنات البخاري اعداديةاحيائيخالد حمد نجيب ساره29761821422080010
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الطب كلية/قار ذي جامعة570.0095.00للبنات المؤمنين ام اعداديةاحيائيشندوخ علي حسون طيبه29772121422092069

الطب كلية/قار ذي جامعة570.0095.00للبنين الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيبجاي كريم عالء حسن29782221411012034

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة562.0093.67للبنات الكبرى خديجة ثانويةاحيائيحسين نغيمش رشيد زينب29792221422017026

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة560.0093.33للبنات االنصارية نسيبة ثانويةاحيائيسهر وهيب جميل زهره29802221422073062

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة558.0093.00للبنات الوالية ثانويةاحيائيالفي ناهي قاسم اشواق29812221422066007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة507.0084.50للبنين الجمهورية اعداديةاحيائيعيسى الستار عبد عزت الحمزه29822221411003031

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة555.0092.50للبنات النبوة ثانويةاحيائيحسين علي محمد اكرام29832221422076002

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة554.0092.33للبنين المسائية االفاق اعداديةتطبيقيفرج حسن غالب محمد29842721515005169

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة549.0091.50للبنين الطبرسي ثانويةتطبيقيدعيم هاتف عمار باسم29852321511067004

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة540.0090.00للبنين البالغة نهج اعداديةتطبيقيبسيس علي فالح علي29862921511025183

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة526.0087.67للبنين الفجر اعداديةتطبيقيمجيد عبد حاتم حسن29872221511029009

العلوم كلية/قار ذي جامعة533.0088.83للبنات االهلية الرازي ثانويةاحيائيعبود صالح محمد هدى29882221424001105

العلوم كلية/قار ذي جامعة502.0083.67للبنين التفوق اعداديةاحيائيغويلي سلطان ناصر حسين29892221411062068

العلوم كلية/قار ذي جامعة496.0082.67للبنات الكبرى بدر اعداديةاحيائيكردوش جواد قاسم مريم29902221422039329

العلوم كلية/قار ذي جامعة484.0080.67للبنات الشموخ اعداديةاحيائيذهيب علي زغير منار29912221422028161

العلوم كلية/قار ذي جامعة478.0079.67المختلطة الهيثم ابن ثانويةاحيائيحليو مشاي كاظم اسماعيل29922221417048003

العلوم كلية/قار ذي جامعة472.0078.67المختلطة المرفأ ثانويةاحيائيحالوي ناصر علي كرار29932221417059023

العلوم كلية/قار ذي جامعة385.0064.17للبنات االهلية الروانق ثانويةتطبيقيالرضا عبد جهاد حسين عذراء29942221524061005

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة460.0076.67للبنات الشمم ثانويةاحيائيزغير جبار كاظم زهراء29952221422072019

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة431.0071.83للبنين الناصرية اعداديةاحيائيالعزيز عبد ناجي علي كاظم29962221411002109

القانون كلية/قار ذي جامعة455.0075.83للبنين المختار اعداديةادبيفهد علم انمار الدين سراج29972221211043053

التمريض كلية/قار ذي جامعة545.0090.83للبنين المركزية االعداديةاحيائيسعدون هادي عباس علي29982221411004270

التمريض كلية/قار ذي جامعة545.0090.83للبنين االخاء اعداديةاحيائيبصراوي موحان حسين احمد29992221411035005

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة339.0056.50للبنات النهضة ثانويةاحيائيحسن شريف الحسين عبد ابرار30002221422034003

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة385.0064.17للبنات الوحدة اعداديةاحيائيمنخي حسين علي زينب30012221422036052

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة361.0060.17للبنات المسائية الشطرة ثانويةاحيائيجري كامل حازم ايالف30022221426001013

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة359.0059.83للبنات المسائية الشطرة ثانويةتطبيقيجبر حميدي علي تبارك30032221526001004

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة357.0059.50للبنات الشموخ اعداديةادبيغالي علك حسن منار30042221222028054

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة355.0059.17للبنين التميز اعداديةتطبيقيحمد جاسم محمد جاسم30052221511077007

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة329.0054.83للبنين المختار اعداديةادبيعلي جواد الحليم عبد محمد30062221211043116

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة515.0085.83للبنات الزهراء اعداديةاحيائيسلمان غالي هللا عبد طيبه30072221422049054

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة458.0076.33للبنات االهلية القمة ثانويةاحيائيمحسن كاظم رياض فاطمه30082221424063072
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االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة439.0073.17للبنات االهلية االهوار ثانويةاحيائيحسين علي عبد ادم يقين30092221424043099

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة407.0067.83للبنين مريد ستار الشهيد اعداديةادبيعليخ واعي علي زيد30102221211068045

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة395.0065.83للبنات تونس اعداديةادبيشريجي شنشول عباس وجدان30112221222007046

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة389.0064.83للبنات البطحاء اعداديةادبيصالح جالل ابراهيم حوراء30122221222045019

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة356.0059.33للبنين الحياة عين اعداديةادبيخويط مسير جاسم سجاد30132921211007052

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة333.0055.50للبنين غماس اعداديةادبيعلي حسين سليم محمد30142421211011050

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة331.0055.17للبنات سكينة اعداديةادبيحسن جمعه نبيل غنيه30152221222016032

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة495.0082.50للبنات البطحاء اعداديةادبيجابر رشيد رعد منار30162221222045078

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة489.0081.50الخارجياتاحيائيمانع مدلول وارد بتول30172221428050099

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة488.0081.33للبنات البطحاء اعداديةادبيعبد لزام هاشم نغم30182221222045085

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة485.0080.83للبنات سكينة اعداديةادبيجبر حمود جبر دعاء30192221222016016

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة479.0079.83للبنات عشتار اعداديةادبيجبر عاشور طعمه فاطمه30202221222044024

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة460.0076.67المختلطة السعدية ثانويةادبيحسين كاظم عزيز فرقان30212221227036004

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة446.0074.33الخارجيونادبيعليخ واعي علي حسن30222221218001349

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة320.0053.33للبنات الظفراالهلية ثانويةادبيصالح عيدان علي ازهار30232221224003001

الشيوخ سوق/االثار كلية/قار ذي جامعة365.0060.83للبنات الشموخ اعداديةادبيصالح لهواك شطب زهراء30242221222028022

الشيوخ سوق/االثار كلية/قار ذي جامعة358.0059.67للبنات االهلية المعارج ثانويةاحيائيكريم كاظم جواد زهراء30252221424017082

الشيوخ سوق/االثار كلية/قار ذي جامعة332.0055.33للبنات االهلية الحكمة ثانويةاحيائيحسن بديوي ناقد زهراء30262221424012095

الشيوخ سوق/االثار كلية/قار ذي جامعة332.0055.33للبنين الصادق اعداديةتطبيقيسلمان غالي هللا عبد جالل30272221511060007

االعالم كلية/قار ذي جامعة367.0061.17للبنين المسائية دبين سعدي اعداديةاحيائيالحسين عبد عطيوي شخير رسول30282621415010066

االعالم كلية/قار ذي جامعة361.0060.17للبنات زنوبيا ثانويةتطبيقيحسين ابراهيم احمد الهدى نور30292221522009038

االعالم كلية/قار ذي جامعة329.0054.83للبنات خويلد بنت هالة اعداديةادبيشديد عبيد صباح زهراء30302621222004024

الطب كلية/كركوك جامعة698.0099.67كردية دراسة للبنين محمد قازي اعداديةاحيائيطه جبرائيل سليمان هوشيار30312021411097109

الطب كلية/كركوك جامعة604.00100.67للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةاحيائيطعمه داود خلف ياسر30322021411002062

الطب كلية/كركوك جامعة602.00100.33للبنين الوثبة ثانويةاحيائيحسين جميل محمد اكرم30332021411013017

الطب كلية/كركوك جامعة599.0099.83للبنات االزدهار اعداديةاحيائيثلج خميس ابراهيم زينب30342021422019062

الطب كلية/كركوك جامعة598.0099.67للبنين الكبرى بدر اعداديةاحيائيحبيب شالش احمد ضياء30352021411024032

الطب كلية/كركوك جامعة587.0097.83للبنين المركزية كركوك اعداديةاحيائيهادي خالد محمود احمد30362021411001031

الطب كلية/كركوك جامعة587.0097.83المختلطة المنزلة ثانويةاحيائيجاسم عيسى خلف احمد30372021417012005

الطب كلية/كركوك جامعة586.0097.67للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديةاحيائيحميد مجيد جمعه الرحمن عبد30382021411039076

الطب كلية/كركوك جامعة586.0097.67للبنات النزاهة ثانويةاحيائيجوهر عبود قاسم هبه30392021422029055

االسنان طب كلية/كركوك جامعة570.0095.00للبنين الزاب اعداديةاحيائيعالوي صالح هللا عبد الدين صالح30402021411025014
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االسنان طب كلية/كركوك جامعة560.0093.33للبنات االهلية القلم ثانويةاحيائيهادي حسن علي تبارك30411821424007010

االسنان طب كلية/كركوك جامعة560.0093.33للبنين الميثاق اعداديةاحيائيصالح مشعل هللا عبد محمد30421921411006041

االسنان طب كلية/كركوك جامعة560.0093.33للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاحيائيمحمد علي محمود احمد30431921411041015

الصيدلة كلية/كركوك جامعة567.0094.50للبنين الرواد اعداديةاحيائيعبدين ياسين مشتاق مصطفى30442021411021124

الصيدلة كلية/كركوك جامعة562.0093.67للبنين االهلية االولى العلوم دار ثانويةاحيائيعبد بديوي السالم عبد ايمن30452021413002013

المدني قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة449.0074.83المختلطة العيصالنة اعداديةتطبيقيصالح احمد محمود محمد30462021517014016

المدني قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة433.0072.17للبنين السالم اعداديةتطبيقيحبيب كريم جليل مصطفى30471921511058035

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة429.0071.50للبنات همسة ثانويةتطبيقيخلف عبد فهد سلمى30482021522054009

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة487.0081.17للبنين الصدر اعداديةاحيائيابراهيم اسماعيل احمد داود30492021411006028

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة464.0077.33للبنات دمشق ثانويةاحيائيمحمد حسين هادي هدى30501821422043108

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة458.0076.33المختلطة االهلية النا ثانويةاحيائيعلي لطيف ناهض اسراء30513121427008007

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة620.0088.50كردية دراسة للبنين آزادي اعداديةتطبيقيحسين نورى جميل سامان30522021511087026

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة569.0094.83للبنين علي االمام ثانويةتطبيقيمحمد احمد محمد عامر30531821511013014

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة513.0085.50للبنين الدين صالح اعداديةتطبيقيداود جمعة الغني عبد علي30541321511008044

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة511.0085.17للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديةتطبيقياحمد رسول عدنان اسماعيل30552021511039015

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة509.0084.83للبنين االيمان اعداديةتطبيقيعيفان شافي عادل حامد30561921511063002

العلوم كلية/كركوك جامعة531.0088.50للبنات بكر ابي بنت اسماء اعداديةاحيائيشاهر جاسم أحمد نور30572021422022049

العلوم كلية/كركوك جامعة500.0083.33للبنات البنين ام ثانويةاحيائيجعفر حيدر محمد مينا30582021422051075

العلوم كلية/كركوك جامعة481.0080.17للبنات صو التون ثانويةاحيائياللطيف عبد صالح محمد خالد هاله30592021422041029

العلوم كلية/كركوك جامعة474.0079.00للبنين عدن ثانويةاحيائيهللا عبد خضر حسين محمود30602021411055079

العلوم كلية/كركوك جامعة461.0076.83للبنين شميط ثانويةاحيائيحسن خلف هللا مد بالل30612021411034004

العلوم كلية/كركوك جامعة452.0064.50كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةتطبيقيقادر عمر هوشيار لينا30622021522093018

العلوم كلية/كركوك جامعة451.0075.17للبنات الحريري ثانويةاحيائيعلي هادي جهاد عزيزة30632021422015065

العلوم كلية/كركوك جامعة450.0075.00للبنات الصفوة ثانويةاحيائيكاظم علي سلمان زهراء30642021422025021

العلوم كلية/كركوك جامعة449.0074.83للبنات كركوك كلية اعداديةاحيائيقادر فاروق عمر نور30652021422008134

العلوم كلية/كركوك جامعة435.0072.50للبنين العباسي اعداديةاحيائيايوب حسين محمود احمد30662021411020015

العلوم كلية/كركوك جامعة428.0071.33انقرة-تركيا االهلية الفرات مدارساحيائيسعيد صالح محمد حسين ندى30673021427046009

العلوم كلية/كركوك جامعة425.0070.83للبنين االهلية المجد ثانويةاحيائيفياض مهذاب مزاحم عمر30681921413009080

العلوم كلية/كركوك جامعة423.0070.50للبنات افندي رضا جالل ثانويةاحيائيمحمد هادي صباح نبأ30692021422020058

العلوم كلية/كركوك جامعة422.0070.33للبنات االهلية القلم ثانويةاحيائيهللا عبد سعيد سيروان روزين30702021424007004

العلوم كلية/كركوك جامعة421.0070.17للبنين متراس حسن احمد الشهيد ثانويةاحيائيهللا عبد محمد فندي مهند30711721411048018

العلوم كلية/كركوك جامعة345.0057.50للبنين االهلية الحكمة دار ثانويةتطبيقيحسن نايف الكريم عبد حاتم30721721513020002
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العلوم كلية/كركوك جامعة341.0056.83للبنين الرواد اعداديةتطبيقيجمعه بهجت حيدر حسن30732021511021015

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة405.0067.50للبنات االسالم رسالة اعداديةاحيائيحسن جدعان رعد رانيا30742121422047034

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة388.0064.67للبنين عدن ثانويةاحيائيقاسم فاضل فيصل مصطفى30752021411055088

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة386.0064.33للبنات العلياء ثانويةاحيائيحسن محمد نايف طيبة30762021422027027

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة386.0064.33للبنات 1/  الخنساء اعداديةاحيائيرسن سلمان جمال نور30772021422039053

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة377.0062.83للبنين المعارف اعداديةاحيائيعلوان فاضل هاشم مجتبى30782121411005112

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة496.0082.67للبنين ئيوي توركمن اعداديةادبيغني جمعة محمد حسين30792021211041005

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة475.0067.83كردية دراسة للبنات ركاريز سه ثانويةادبيمحمد امين وريأ ساره30802021222081012

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة421.0070.17للبنين الرواد اعداديةادبيشكور خلف عماد حسين30812021211021020

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة411.0068.50للبنين النموذجية النصر ثانويةادبيختالن محمد جمال حمزه30823221211005010

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة404.0067.33للبنين الواسطي اعداديةادبيصالح علي القهار عبد ليث30832021211054031

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة404.0067.33للبنات اليقظة ثانويةاحيائيحسين اللطيف عبد معتمد نبأ30842021422032087

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة394.0065.67للبنات 1/  الخنساء اعداديةادبياحمد جدوع محمد بشرى30852021222039010

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة380.0063.33للبنين علي تل اعداديةادبيعزيز هللا عبد خميس هللا عبد30862021211030024

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة379.0063.17للبنين حزيران1 اعداديةادبيحسين ساهر عارف نواف30872021211052055

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة359.0059.83المختلطة الرمانة ثانويةادبيحسين علي حمد محمد30882021217042006

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة356.0059.33للبنين تركالن ثانويةادبيمحمد أحمد شويش عمر30892021211062007

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة355.0059.17للبنين االمين اعداديةادبيمحمد حمود مزيد الرحمن عبد3090312021009022

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة346.0057.67للبنين السالم مدينة ثانويةادبيحميدي عاشور الهادي عبد الحسن ابو30912121211023001

التمريض كلية/كركوك جامعة551.0091.83للبنات الهناء ثانويةاحيائيرمضان حسين محمد منى30922021422057053

التمريض كلية/كركوك جامعة542.0090.33للبنين شميط ثانويةاحيائيهللا مد احمد محمد الرحمن عبد30932021411034017

التمريض كلية/كركوك جامعة542.0090.33للبنات العراق نور اعداديةاحيائيامين الدين صالح عباس مريم30942021422036072

التمريض كلية/كركوك جامعة540.0090.00للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةاحيائيعوده عليوي ثاني احمد30952021411005008

التمريض كلية/كركوك جامعة530.0088.33للبنات االزدهار اعداديةاحيائيرشيد علي فيصل مريم30962021422019098

التمريض كلية/كركوك جامعة527.0087.83للنازحات زياد بن طارق ثانويةاحيائيعزيز محل صباح انغام30972021422065004

الزراعة كلية/كركوك جامعة425.0060.67كردية دراسة للبنين روناكي اعداديةاحيائيهللا عبد محمد فرزاد علي30982021411094039

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة426.0071.00للبنين القرطبي اعداديةادبياحمد دحام عدنان دحام30992121211051022

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة396.0056.50كردية دراسة للبنات منارة ثانويةادبيعلي عثمان قادر جنار31002021222082002

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة394.0056.33كردية دراسة للبنات استيره اعداديةادبيمحمود امين رحيم زينب31012021222088020

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة382.0063.67للبنات المقدادية اعداديةادبيحسين علي خالد الهدى نور31022121222050067

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة379.0063.17للبنات العفة ثانويةادبيحمد حمادي صباح مروة31032021222114052

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة364.0060.67المختلطة الخرطوم ثانويةادبيحميد عبد غازي هللا عبد31042121217044013
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واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة359.0059.83للبنات منوليا اعداديةاحيائيحمودي علي مخلف ندى31052021422021033

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة351.0058.50للبنين الوثبة ثانويةاحيائيابراهيم احمد عزيز احمد3106202041013008

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة351.0058.50للبنين الناصر عبد جمال اعداديةادبيابراهيم خليل مثنى سجاد31072121211010024

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة338.0056.33كردية دراسة للبنات شيرين اعداديةاحيائيمصطفى هللا عبد يحيى ديمن3108202042355026

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة336.0056.00للبنين الصدر اعداديةاحيائيشرموط فاضل عباس احمد31092021411006006

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة332.0055.33للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةاحيائيخلف حسين روضان امجد31102121411001020

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة330.0055.00للبنات فلسطين اعداديةاحيائيهللا عبد حامد سمير رقية31112021422038029

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة324.0054.00للبنين سفيان ابي ابن معاوية ثانويةاحيائيحسين حبيب عدنان قحطان31121821411048035

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة318.0053.00للبنين االهلية المرتضى ثانويةتطبيقيطه رحيم عالء حسين31132421513007002

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة433.0061.83كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةاحيائيامين علي حسين اخالص31142021422098006

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة401.0066.83المختلطة المصطفى اعداديةاحيائيغلب هللا عبد طلب ليث31152021417003015

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة375.0062.50للبنات الشهباء ثانويةاحيائيهللا عبد فندي مالك اميره31162021422007016

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة374.0062.33للبنين الرياض اعداديةاحيائيدعيان خلف قحطان محمد31172021411022043

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة369.0061.50للبنين الراية اعداديةاحيائيخضير حسين علي نوفل31181721411025104

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة368.0061.33للبنات الشهباء ثانويةاحيائيعواد سامي محمد فاطمه31192021422007056

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة359.0059.83المختلطة المصطفى اعداديةاحيائيهللا عبد حميد شهاب ايمان31202021427003003

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة357.0059.50للبنات القلعة ثانويةاحيائيمجيد عمر فاروق بافين31212021422005009

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة493.0082.17للبنات االزدهار اعداديةاحيائيصابر القادر عبد سوران حنان31222021422019049

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة460.0076.67المختلطة حسين تل ثانويةاحيائيحميد مجيد سامي عمار31232021417072006

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة425.0070.83للبنين الحويجة اعداديةتطبيقيهللا عبد محمد جاسم احمد31242021511019001

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة407.0067.83للبنين علي تل اعداديةاحيائيياسين عبد شاكر محمد31252021411030024

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة402.0067.00للبنين الوثبة ثانويةاحيائيحسين جميل خالد مصطفى31262021411013098

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة390.0065.00للبنين تركالن ثانويةتطبيقيمحمد احمد شويش حميد31272021511062009

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة379.0063.17للبنات العراق نور اعداديةتطبيقيالدين شمس الدين نجم مصطفى ايمان31282021522036008

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة333.0055.50للبنات الحريري ثانويةتطبيقيعلي حسن قاسم سميه3129202052114020

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة458.0065.50كردية دراسة للبنات ميناخان ثانويةاحيائيمصطفى هللا عبد هادي ئاشنا31302021422080001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة426.0071.00للبنين الرواد اعداديةادبيحمودي هللا عبد ساري الدين نور31312021211021072

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة416.0069.33للبنين القيس امرؤ ثانويةاحيائييوسف خلف بدران طارق31321821411118014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة413.0059.00كردية دراسة للبنين ياران اعداديةادبياحمد علي حسين محمد31332021211092014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة406.0067.67للبنين االوس ثانويةادبيحماده علي خضر المعين عبد31342021211045035

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة394.0065.67للبنات الشهباء ثانويةادبيسليمان يوسف هللا عبد ايالف31352021222007011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة388.0064.67للبنين العباد ثانويةادبياحمد مطلك امير احمد31362021211060002
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة363.0060.50للبنات كول قونجة اعداديةادبيساقي هللا عبد جودت نور31372021222046036

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة362.0060.33للبنين السياب اعداديةادبيرميض عبد باسم الخالق عبد31382021211053031

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة339.0056.50للبنات الطيبات اعداديةادبيخلف احمد علي هبة31392121222085054

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة334.0055.67للبنات كول قونجة اعداديةادبيمحمد احمد نصيف سبأ31402021222046015

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة333.0055.50للبنين شميط ثانويةادبيمحمود احمد صباح جابر31412021211034006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة328.0054.67للبنين داقوق اعداديةادبيخلف عبد فهد باسم31422021211017003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة327.0054.50للبنات الخيزران اعداديةادبيعبيد خميس عدنان حنين31432121222057018

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة326.0054.33للبنين المسائية الشعب اعداديةادبياحمد شهاب شامل محمد31441721215001133

 االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة584.0083.50كردية داقوق للبنات نين نازه ثانويةاحيائيغريب امين محمد احمد زينب31452021422083022

 االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة557.0092.83للبنات النزاهة ثانويةادبيبهرام الدين فخر صباح نور31462021222029041

 االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة541.0090.17للبنات البيداء اعداديةادبيشهاب حمد نوري ذاريات31472021222037014

 االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة525.0087.50للبنات األزور بنت خولة ثانويةادبيهللا عبد مهدي ابراهيم نبراس31482021222026009

 االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة517.0086.17للبنات القورية ثانويةادبيحسين احمد مفيد آية31492021222011003

 االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة481.0080.17للبنين العباسي اعداديةادبيعزيز خلف مطر اياد31502021211020010

 االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة478.0079.67للبنين الرياض اعداديةادبيصالح محمد منظر قيس31512021211022025

 االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة458.0076.33للبنات الموعظة ثانويةادبيخليل الهادي عبد جاسم رانيه31522021222049012

اآلداب كلية/كركوك جامعة370.0061.67للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائياحمد محمد الكريم عبد ايالف3153202042144013

اآلداب كلية/كركوك جامعة325.0054.17للبنات سروة ثانويةادبيهادي داود سالم شهد31542021222050023

اآلداب كلية/كركوك جامعة312.0052.00للبنات العلياء ثانويةادبيهللا عبد محمود مزهر عامره31552021222027025

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة477.0079.50للبنين الزاب اعداديةادبيسلطان احمد صالح ابراهيم31562021211025003

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة461.0076.83للبنات العفة ثانويةادبيحمد حمادي صباح رانية31572021222114032

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة452.0075.33للبنات الكبرى خديجة ثانويةاحيائيسعيد كريم محسن حنان31581321422029016

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة442.0073.67للبنين غريب ابي اعداديةادبيعناد عبد شالل مؤمن31591021211024052

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة431.0071.83للبنين الشرقية االعداديةاحيائيداؤد محمود العزيز عبد مصطفى31601721411008384

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة427.0071.17للبنين علي تل اعداديةادبياحمد خليل احمد غزوان31612021211030034

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة423.0070.50للبنين العباد ثانويةادبيحمودي كرون قيس محمد31622021211060020

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة415.0069.17للبنات الحجرات اعداديةادبيعباس علي محسن فاطمه31632121222020030

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة402.0067.00المختلطة العيصالنة اعداديةادبيمصلح دهرب علي احمد31642021217014001

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة369.0061.50للبنات صو التون ثانويةاحيائيفتاح عزيز الدين تقي عائشه31652021422041021

الطب كلية/واسط جامعة605.68100.95للمتميزات الرباب ثانويةاحيائيعلي محمد قاسم جبار زهراء31662621422042008

الطب كلية/واسط جامعة587.0097.83للبنات النطاقين ذات اعداديةاحيائيخالوي جابر نزار مالك31672621422031116

الطب كلية/واسط جامعة585.0097.50للبنات الياقوت ثانويةاحيائيعبيد حتي نمر فاطمه31682621422065033
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الطب كلية/واسط جامعة579.0096.50للبنات جرير اعداديةاحيائيحسين حمودي حيدر رونق31691221422008019

الطب كلية/واسط جامعة579.0096.50للبنات الكوثر اعداديةاحيائيجاعد خشان حسين ريام31702621422013046

الطب كلية/واسط جامعة579.0096.50للبنات الكوثر اعداديةاحيائيابراهيم جميل حيدر مالذ31712621422013105

الطب كلية/واسط جامعة572.0095.33للبنات النموذجية الخنساء اعداديةاحيائينواف ابراهيم عادل طيبه31721921422053092

الطب كلية/واسط جامعة572.0095.33للبنات الزعتر تل ثانويةاحيائيمريوش فرحان حمد براء31732121422061008

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة437.0072.83للبنين الشيوخ سوق اعداديةتطبيقيعلي محسن علي عباس31742221511033036

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة427.0071.17للبنات االهلية القسام ثانويةتطبيقيغافل كشيش سعد جنات31752621524006001

العلوم كلية/واسط جامعة499.0083.17للبنات الكوت اعداديةاحيائيسيد هادي حسن حوراء31762621422025037

العلوم كلية/واسط جامعة491.0081.83للبنات االهلية الكوت ثانويةاحيائيهلول زهير الدين بهاء فاطمه31772621424003007

العلوم كلية/واسط جامعة394.0065.67للبنين االهلية السبطين ثانويةتطبيقيجبر صباح محمد سجاد31782221513030014

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة443.0073.83للبنين الصويرة اعداديةاحيائيهللا عبد شاغي اياد ايهم31792621411012023

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة396.0066.00للبنين دجلة اعداديةاحيائيموسى صلف فاخر عباس31802621411020040

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة390.0065.00للبنين بدرة اعداديةتطبيقيالزم جاسم فالح محمد31812621511021020

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة380.0063.33للبنات الغدير اعداديةتطبيقيحمود جهلول االمير عبد الهدى نور31822621522016053

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة355.0059.17للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةتطبيقيصكب محسن علي محمد31832621511010053

القانون كلية/واسط جامعة470.0078.33للبنات الوالية عطر اعداديةادبيالزم جاسم فالح سلسبيل31842621222045022

القانون كلية/واسط جامعة433.0072.17المختلطة األعراف ثانويةادبيمحمد جوزي خضير احمد31852621217009002

القانون كلية/واسط جامعة419.0069.83للبنين الكسائي اعداديةادبيدهش قاسم محسن حسين31862621211037019

القانون كلية/واسط جامعة413.0068.83المختلطة العربي الشباب ثانويةادبيجبر كركان احمد افراح31872621227010002

القانون كلية/واسط جامعة412.0068.67للبنات المجدات ثانويةادبيجابر الحسين عبد علي زينب31882621222049013

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة376.0062.67للبنات المودة اعداديةاحيائيمنصور مظلوم محسن زينب31892621422008083

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة375.0062.50للبنات الموفقية اعداديةاحيائيمطنش عبيد فزع فاطمه31902621422022084

الزراعة كلية/واسط جامعة331.0055.17للبنين التحرير اعداديةاحيائيعبود شاكر علي مصطفى31912621411002136

الزراعة كلية/واسط جامعة325.0054.17للبنات االهلية العرفان ثانويةاحيائيشالهي مهدي منعثر نورالهدى31922221424049074

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة385.0064.17للبنين الموفقية اعداديةادبيشون عويد علي محمد31932621211039117

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة384.0064.00للبنات المودة اعداديةاحيائيحمادي ناصر حسن آيات31942621422008007

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة378.0063.00للبنين المسائية ثانويةالعزيزيةادبيجريط علي سلمان علي31952621215001034

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة350.0058.33للبنين الزبيدية اعداديةاحيائيزغير عيدان الحسين عبد ضرغام3196262041011090

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة349.0058.17للبنات النور اعداديةاحيائيحسن زميط سالم يقين31972221422042319

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة437.0072.83للبنين الزبيدية اعداديةاحيائيحسين نجوم عباس مصطفى31982621411011209

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة375.0062.50للبنات الهدى اعداديةادبيزاهي لطيف عابد زينب31992621222019011

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة370.0061.67للبنين المصطفى اعداديةادبيعبد جبار عامر منتظر32002621211019038
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االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة366.0061.00للبنات اليسر اعداديةادبيبلهود شلكام صباح ايمان32012621222038006

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة364.0060.67للبنات المشكاة اعداديةادبيكريم كسار حمود زهراء32022621222023012

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة354.0059.00للبنين حلب اعداديةادبيعباس منجل عارف مصطفى32032621211013165

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة335.0055.83للبنات الدبوني ثانويةادبيالسيد عبد راضي غني بيداء32042621222027002

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة327.0054.50للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةادبيعبيد كاظم جبار زينب32052621222029014

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة326.0054.33للبنات قاسم الكريم عبد الزعيم اعداديةادبيحمزه مرزه صباح طيبه32062621222037037

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة325.0054.17للبنين الموفقية اعداديةادبيسيف سعود موفق علي32072621211039098

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة524.0087.33للبنين االصالة اعداديةادبيمطير حسن كاظم علي32082621211035122

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة495.0082.50للبنين الموفقية اعداديةادبيردام فندي صالح علي32092621211039087

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة478.0079.67للبنات الوفاء اعداديةادبيشنجير حميد مظهر زهراء32102221222057017

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة368.0061.33المختلطة الطف ثانويةاحيائياكرامه كاظم جواد زهراء32112221427060011

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة355.0059.17للبنات بلقيس ثانويةاحيائيشون عزيز الرضا عبد وفاء32122621422044075

الطب كلية/ميسان جامعة596.0099.33للبنات الهدى قبضة ثانويةاحيائيالحسن عبد ربة عبد الحسين عبد حوراء32132821422030019

الطب كلية/ميسان جامعة594.4099.07المتميزات ثانويةاحيائيكاطع هللا عبد علي روان32142821422029015

الطب كلية/ميسان جامعة594.0099.00للبنين الثورة اعداديةاحيائيخضير كريم الحسين عبد احمد32152821411001012

الطب كلية/ميسان جامعة588.0098.00للبنات االهلية المستقبل ثانويةاحيائيعلك مدلول راهي الزهراء32162821424003001

الطب كلية/ميسان جامعة584.0097.33للبنات كربالء بطلة ثانويةاحيائيزبون حمود العظيم عبد سجى32172821422003075

الطب كلية/ميسان جامعة578.0096.33للبنات غرناطة ثانويةاحيائيعبود جكليت محمد بنين32182821422024018

الطب كلية/ميسان جامعة570.0095.00للبنين الفرات اعداديةاحيائيحبيب محمد قاسم العزيز عبد32191821411019052

الطب كلية/ميسان جامعة569.0094.83للبنين الهيثم ابن ثانويةاحيائيجليل فدعم رعد فاطمة32202121421016020

الطب كلية/ميسان جامعة569.0094.83للبنين االندلس اعداديةاحيائيعشاو جاسم احمد قاسم32212821411008038

الطب كلية/ميسان جامعة568.0094.67للبنات الحوراء ثانويةاحيائيحسن قاسم كاظم امينه32221721422007011

الطب كلية/ميسان جامعة567.0094.50للبنات النزاهة ثانويةاحيائيسهيل كاظم وسام نورا32231421422026085

االسنان طب كلية/ميسان جامعة560.0093.33للبنات الرباط اعداديةاحيائيعبيد ثامر اياد هاله32241121422055086

الصيدلة كلية/ميسان جامعة564.0094.00للبنات الزوراء اعداديةاحيائيحسين توفيق اكرم بنين32252821422020008

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة505.0084.17للبنات الزوراء اعداديةتطبيقيسلمان مجيد اليمه عبد هدى32262821522020066

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة569.0094.83للبنين االندلس اعداديةتطبيقيداود فريح سعد كرار32272821511008068

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة551.0091.83للبنات عمار ام ثانويةتطبيقيبدن سلمان فيصل مريم32282821522027034

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة537.0089.50للبنين الحضارات مهد ثانويةتطبيقيحسين كاظم عبود علي32292821511020071

العلوم كلية/ميسان جامعة519.0086.50للبنات الغفران ثانويةاحيائيعشاو جاسم احمد مريم32302821422019067

العلوم كلية/ميسان جامعة484.0080.67للبنات غرناطة ثانويةاحيائيعلي ماهود صباح زهراء32312821422024027

العلوم كلية/ميسان جامعة483.0080.50للبنات االصالة ثانويةاحيائيبنيه مشحوت مطار حوراء32322821422002039
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العلوم كلية/ميسان جامعة470.0078.33للبنين الجهاد ثانويةاحيائيمشلوش غانم داود محمد32332821411027027

القانون كلية/ميسان جامعة445.0074.17للبنين الغربي علي ثانويةادبيمنوخ جبر شافي محمد32342821211012039

القانون كلية/ميسان جامعة432.0072.00للبنات الزوراء اعداديةادبيبحر ارحيم مازن مريم32352821222020066

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة385.0064.17للبنين األهلية البرهان ثانويةتطبيقيدهمان نايف جبار علي32361621513026045

الزراعة كلية/ميسان جامعة314.0052.33للبنات البيان اعداديةاحيائيالزم حسين علي رسل3237282042078027

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة393.0065.50للبنات الهدى بنت اعداديةاحيائيجاسم بدر عباس الزهراء نور32382821422005140

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة380.0063.33للبنين التحرير ثانويةادبيخنيجر مطر علي ضياء32392821211003054

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة355.0059.17للبنين االميني العالمة اعداديةادبيعبد حسن فالح احمد32402221211048003

التربية كلية/ميسان جامعة449.0074.83للبنات الهدى قبضة ثانويةادبيسبتي خضير كريم هبه32412821222030041

التربية كلية/ميسان جامعة445.0074.17الخارجيونادبيالزم شخناب كريم سجاد32422821218001194

التربية كلية/ميسان جامعة435.0072.50للبنين الكبير المجر اعداديةتطبيقيصالح عبود حسن علي32432821511007068

التربية كلية/ميسان جامعة379.0063.17المختلطة المسائية العسكري الحسن االمام ثانويةادبيمغد حسن شارد احمد32442821217012001

التربية كلية/ميسان جامعة375.0062.50للبنين الميمونة ثانويةادبيطاهر مجيد علي حسين32452821211018020

التربية كلية/ميسان جامعة362.0060.33للبنات ورقة ام ثانويةادبيديوان حسين فاضل فاطمه32462821222038048

االنكليزية اللغة قسم/التربية كلية/ميسان جامعة473.0078.83للبنات الذهب مروج ثانويةادبيسالم عيسى جعفر زينب32472821222044046

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة378.0063.00للبنات االهلية القلعة ثانويةاحيائيكزار محسن ناظم عزيزة32482221424028150

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة359.0059.83للبنات الضفاف ثانويةاحيائيفرج فهيم باسم مرسى32491421422024083

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة350.0058.33للبنين الشعلة اعداديةاحيائيسفيح عبد علي حيدر32502421411007015

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة349.0058.17للبنات المحاويل اعداديةاحيائيحمزة عباس علي سحر32512321422039145

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة441.0073.50للبنات الهدى قبضة ثانويةادبيسبتي خضير كريم طيبه32522821222030027

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة420.0070.00للبنات الوفاء اعداديةادبيهللا عبد اعطية حميد فاطمة32532221222057023

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة417.0069.50للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيعجمي داغر حسن علي32542821515001325

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة398.0066.33للبنين االنبياء مهد اعداديةادبيمشاوش كاظم جواد غالب32552221211058004

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة389.0064.83للبنات الزوراء اعداديةادبيخلف الرحمن عبد هادي زهراء32562821222020032

االولى الصفوف معلم قسم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة348.0058.00للبنين  المسائية الرفعة اعداديةادبيصخي موسى الهيل ابو سجاد32572821215001086

الطب كلية/المثنى جامعة574.0095.67للبنات االندلس اعداديةاحيائيعبيد شراد عكاب زهراء32582921422025061

الطب كلية/المثنى جامعة572.0095.33للبنات تماضر اعداديةاحيائيمحمد كريم منذر رغد32592121422002056

الطب كلية/المثنى جامعة568.0094.67للبنات الزهراء اعداديةاحيائيمحمد جاسم رمضان لقاء32602121422048119

الطب كلية/المثنى جامعة568.0094.67للبنات الرباب اعداديةاحيائيكاظم حسين علي فاطمه32612421422004131

الطب كلية/المثنى جامعة568.0094.67للبنين األهلية لاليتام (ع)األصغر علي ثانويةاحيائيكاظم لفته غسان حسن32622721413006003

الطب كلية/المثنى جامعة568.0094.67للبنات ابيها ام ثانويةاحيائيجبار حطحوط غانم شهد32632921422012011

الطب كلية/المثنى جامعة567.0094.50للبنات النضال ثانويةاحيائيجبوري ارحيم الجبار عبد فاطمه32641021422020046
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االسنان طب كلية/المثنى جامعة560.0493.34للمتميزات الحريري ثانويةاحيائيمحمد الجبار عبد سمير هديل32651321422039281

االسنان طب كلية/المثنى جامعة560.0093.33للبنات االخالص اعداديةاحيائيالوهاب عبد محمود خليل ايات32661121422046008

الصيدلة كلية/المثنى جامعة564.0094.00للبنات الزهور ثانويةاحيائيجاسم مزهر محمد شروق32672921422028038

الصيدلة كلية/المثنى جامعة561.0093.50للبنين الشرقية االعداديةاحيائيحمودي صالح محمد صباح يحيى32681721411008436

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة438.0073.00للبنين الحقيقة ثانويةتطبيقينايف عبد عطيوي هللا حمد32692221511047006

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة420.0070.00للبنين التضحية اعدايةتطبيقيجلود حمد شاكر حسين32701621511048050

 وااللكترونيك االتصاالت قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة486.0081.00للبنين المركزية الغدير اعداديةاحيائيحربي عبودي سلمان هاني32712921411022102

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة501.4483.57للمتميزات رقية ثانويةاحيائيشنان عادل عصام نبا32722921422029018

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة499.0083.17للبنات المؤمنين ام اعداديةاحيائيعبيد لهمود فاضل رقية32732321422043054

العلوم كلية/المثنى جامعة477.0079.50للبنات عشتار ثانويةاحيائيجبر موسى عبد بنين32742921422032015

العلوم كلية/المثنى جامعة476.0079.33للبنات االهلية الكندي ثانويةتطبيقيمحمد حسين كامل مريم32752921524003020

العلوم كلية/المثنى جامعة452.0075.33للبنات الخنساء اعداديةتطبيقيعباس جبار منشد رسل32762921522003010

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة425.0070.83للبنات المصابيح ثانويةاحيائيمحمد عطشان فرحان ساره32772921422017050

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة415.0069.17للبنات السماوة اعداديةاحيائيخرنوب عودة ثامر فاطمة32782921422024196

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة404.0067.33للبنات البسملة ثانويةاحيائيدبوس عطاوي غازي عبير32792921422011050

القانون كلية/المثنى جامعة443.0073.83للبنات االهلية اوروك ثانويةادبيمطير عطيه هاشم انوار32802921224001001

القانون كلية/المثنى جامعة432.0072.00للبنات االهلية العلم مناهل ثانويةاحيائيفضاله كشيش صالح دنيا32812921424008006

القانون كلية/المثنى جامعة415.0069.17للبنات فلسطين اعداديةادبيعباس عزال ماجد رهام32822921222001030

القانون كلية/المثنى جامعة397.0066.17للبنين االعتماد اعداديةادبيجبر سوادي صالح حسنين32832921211005033

القانون كلية/المثنى جامعة370.0061.67للبنات الوفاء اعداديةادبيبطي كاظم هادي فاطمه32842921222004026

التمريض كلية/المثنى جامعة543.0090.50للبنات الزهور ثانويةاحيائيهداد دخيل فيصل انوار32852921422028005

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة410.0068.33للبنات فلسطين اعداديةاحيائيجعفر نعمه حسن سماء32862921422001110

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة368.0061.33للبنات المصابيح ثانويةاحيائيبديوي اسيمر فاضل مريم32872921422017074

الزراعة كلية/المثنى جامعة347.0057.83للبنات الرميثة اعداديةاحيائيمتعب عبيد علي هيفاء32882921422027304

الزراعة كلية/المثنى جامعة329.0054.83للبنات االهلية الكندي ثانويةاحيائيعبد بديوي هللا عبد بنين3289292042085029

الزراعة كلية/المثنى جامعة327.0054.50للبنات المسائية اعداديةالسماوةاحيائيشايع فرهود شريف زينب32902921426001038

الزراعة كلية/المثنى جامعة323.0053.83للبنات عشتار ثانويةاحيائيهالسة جبار باجي صبريه32912921422032054

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة394.0065.67للبنات السماوة اعداديةاحيائيمحمد كايم رداد بسعاد32922921422024041

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة360.0060.00للبنات ابيها ام ثانويةاحيائيدغيم مجيلي عطب عذراء32932921422012012

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة354.0059.00للبنات الشريعة ثانويةادبيحسن ربيع الرزاق عبد فاطمه32942921222021039

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة453.0075.50للبنات الوالية اعداديةادبيرداد نويدر جساب اميره32952921222009005

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة507.0084.50للبنات الفضيلة اعداديةادبيناصر زاوي ساجت ختام32962921222002045
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االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة502.0083.67للبنات سكينة اعداديةاحيائيمطلب جبار حامد بشرى32972421422003028

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة475.0079.17للبنات المصابيح ثانويةادبيعبد حماي فاضل رقيه32982921222017019

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة469.0078.17للبنات المناسك ثانويةادبيحسين كاظم سلمان بنين32992921222014010

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة467.0077.83للبنات االهلية فاطمة انوار ثانويةادبيذياب عواد رعد تبارك33002921224004002

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة404.0067.33للبنين الرسول اعداديةاحيائيموسى مرزه حسين محمد33012421411026166

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة378.0063.00للبنات الهدى اعداديةاحيائيمحسن وحيد عماد طيبه33022421422020071

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة469.0078.17للبنات االهلية الملوية ثانويةتطبيقيجاسم سعيد نديم براء33031821524005003

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة460.0076.67للبنات االهلية النجاح طريق اعداديةتطبيقيفواز عبدي عراك فاطمة33041821524003006

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة456.0076.00للبنين العلميه روح بن الحسين ثانويةتطبيقيابراهيم خليل رياض مصطفى33051121511049136

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة456.0076.00للبنين المسائية ريشة ابو الستار عبد الشهيد ثانويةتطبيقيحسين ناصر عيسى محمد33061921515005067

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة413.0068.83للبنات عمورية اعداديةتطبيقيابراهيم خليل مقصود تقى33071821522023014

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة410.0068.33للبنين االهلية العلوم مدينة ثانويةتطبيقيعلي سمير خالد هللا عبد33081821513013005

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة492.0082.00للبنات العلم ثانويةاحيائيمصطفى صالح علوان ايمان33091821422011013

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة442.0073.67للبنات المقدادية اعداديةاحيائيجاسم نصيف ماهر ايه33102121422050041

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة442.0073.67للبنات المسيب اعداديةاحيائيحمود جاسم صباح الصغرى زينب33112321422041091

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة440.0073.33للبنين المشرق الغد اعداديةاحيائيحسين وادي محمد الحكيم عبد33122121411059055

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة439.0073.17المختلطة الراشدين الخلفاء ثانويةاحيائيعلي إبراهيم حسين هاشم33132021417011028

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة431.0071.83للبنات الخنساء اعداديةاحيائيبشير ناصر فائق زهراء33142221422004149

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة421.0070.17المختلطة المتنبي اعداديةتطبيقيفرج الرضا عبد ابراهيم واثق33152121517030014

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة417.0069.50للبنات القلعة ثانويةتطبيقيحريز راشد ذياب اشواق33161821522036001

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة366.0061.00للبنات المسائية الرحاب اعداديةتطبيقيصالح كاظم ناصر اسيل33172321526001012

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة418.0069.67للبنات الكوثر ثانويةادبيجسام محمود حمد اسراء33181821222095001

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة389.0064.83للبنين المنتظر ثانويةادبيسلمان محمود شاكر علي33192121211084007

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة362.0060.33للبنين الزهراوي ثانويةادبيفرج سالم احمد يوسف33201821211095060

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة324.0054.00للبنين الذبياني النابغة ثانويةاحيائيحماد عجمي ماجد احمد3321182041092004

التربية كلية/سامراء جامعة388.0064.67للبنات الهجرة ثانويةاحيائيمزعل هالل محي ريفان33221821422015018

التربية كلية/سامراء جامعة375.0062.50للبنات البراءة اعداديةاحيائياحمد عبد احمد ضحى33232121422004089

التربية كلية/سامراء جامعة345.0057.50المختلطة النسائي ثانويةادبيجاسم عباس خضير ابراهيم33242121217022001

التربية كلية/سامراء جامعة325.0054.17للبنين الروافد اعداديةادبيحمد هللا عبد معن مجاهد33251121211024042

االنكليزية اللغة قسم/التربية كلية/سامراء جامعة465.0077.50للبنات النورين ثانويةاحيائيجاسم محيسن يونس زينب33262421422045029

االنكليزية اللغة قسم/التربية كلية/سامراء جامعة459.0076.50للبنات الدجيل اعداديةادبيعباس فاضل عباس رفقه33271821222071010

االنكليزية اللغة قسم/التربية كلية/سامراء جامعة413.0068.83للبنين غطفان اعداديةادبيمصطفى احمد ابراهيم نواف33281821211038036
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االنكليزية اللغة قسم/التربية كلية/سامراء جامعة413.0068.83للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةادبيحميد ناصر عبيد رسول33292921211003025

االنكليزية اللغة قسم/التربية كلية/سامراء جامعة403.0067.17للبنين المؤمل اعداديةادبيكيطان جاسم حسن ابراهيم33302321211046001

االنكليزية اللغة قسم/التربية كلية/سامراء جامعة396.0066.00للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةادبيهللا عبد علي احمد مصطفى33311921211011042

االنكليزية اللغة قسم/التربية كلية/سامراء جامعة393.0065.50للبنين الحكمة اعداديةادبيمحمد عواد حازم مصطفى33321721211009082

اآلداب كلية/سامراء جامعة318.0053.00للبنات المهج ثانويةاحيائيعلي حميد سيف هبة3333182042248009

اآلداب كلية/سامراء جامعة314.0052.33للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةادبيعباس علي برهان احمد3334132021025001

الطب كلية/سومر جامعة571.0095.17للبنات الخيزران اعداديةاحيائيشمس حاتم علي بان33352121422057034

الطب كلية/سومر جامعة569.0094.83للبنات زالة عين اعداديةاحيائيخلف عبد علي فاطمه33361821422001046

الطب كلية/سومر جامعة568.0094.67للبنين النموذجية الذاكرين ثانويةاحيائيهللا عبد ابراهيم عبد عمار33372021411046036

الطب كلية/سومر جامعة568.0094.67للبنات الكبرى بدر اعداديةاحيائيخلف رويشد عادل روان33382221422039140

الطب كلية/سومر جامعة568.0094.67للبنات السوق اعداديةاحيائيحسب هبوب علي زينب33392221422077141

الطب كلية/سومر جامعة568.0094.67للبنات بلقيس ثانويةاحيائيعلي حسين جمعه زينب33402621422044034

العلوم كلية/سومر جامعة470.0078.33المختلطة الطف ثانويةاحيائيمظلوم داخل رحيم هللا عبد33412221417060047

العلوم كلية/سومر جامعة401.0066.83للبنين االهلية العلوم شمس ثانويةتطبيقيجويخ خلف ساجد ضرغام33422221513006007

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة409.0068.17للبنات الكبرى بدر اعداديةاحيائيهالل احمد ميثم بنين33432221422039082

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة399.0066.50للبنات الفردوس ثانويةاحيائيبريسم خضير اوس ضحى33441021422008078

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة387.0064.50المختلطة الخلد ثانويةاحيائيعناد جخيور زاهي علي33452221417034041

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة384.0064.00للبنين الفجر اعداديةاحيائيشياع ملوح سامي فالح33462221411029091

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة374.0062.33للبنات االهلية االرتقاء ثانويةاحيائيحسين نعيس عزيز زهراء33472221424062036

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة353.0058.83للبنين الشطرة شهداء اعداديةتطبيقيشبرم كاطع سعد محمد33482221511080089

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة335.0055.83للبنين الشطرة شهداء اعداديةتطبيقيخماط ردام جاسم الكريم عبد33492221511080054

القانون كلية/سومر جامعة329.0054.83للبنات الوالية ثانويةادبيعويد هللا عبد نجم الهدى نور33502221222066031

الزراعة كلية/سومر جامعة332.0055.33للبنات القوارير اعداديةاحيائيعباس مانع عبيد حوراء33512221422085023

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة347.0057.83للبنات االستبرق ثانويةاحيائيشابث هواش كريم االء33522221422083015

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة340.0056.67للبنات المسائية الخلود اعداديةتطبيقيطاهر جاسم عليوي زينب33532221526002059

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة336.0056.00للبنات النور اعداديةاحيائيحمد هالل ثجيل الهدى نور33542221422042289

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة323.0053.83للبنين المسائية المحمودية ثانويةادبيمحيبس حامد موفق سجاد33551121215002020

األساسية التربية كلية/سومر جامعة380.0063.33للبنات االهلية السبطين ثانويةادبينمر رسول واسم نرجس33562221224037008

األساسية التربية كلية/سومر جامعة377.0062.83للبنين مريد ستار الشهيد اعداديةادبيعلواش حرجان سليم يوسف33572221211068118

االولى الصفوف معلم قسم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة416.0069.33للبنين المسائية الغراف اعداديةادبيحسين كاظم نهاد مرتضى33582221215003008

المائية الموارد ادارة قسم/الهندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة349.0058.17للبنين الفرات اعداديةتطبيقيهادي العالي عبد وليد محمد33592721511034064

الهيدروليكية المنشأت قسم/الهندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة378.0063.00للبنين المشرق الغد اعداديةاحيائيمحمد جبار مهدي صالح33602121411059049
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العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة480.0080.00للبنات المناذرة اعداديةاحيائيسلطان الحسين عبد علي حوراء33612321422003034

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة464.0077.33للبنين الثورة اعداديةاحيائيمحمد جبار الحسن عبد علي33622321411003052

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة439.0073.17للبنات الصدر امنة الشهيدة اعداديةاحيائيحسين الساده عبد حامد نبأ33632321422062166

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة426.0071.00للبنات الزعتر تل ثانويةاحيائيجاسم خليل مقاصد رغد33642121422061017

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة506.0084.33للبنين السجاد اعداديةاحيائيجبر كاظم هللا على محمد33652421411047287

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة491.0081.83للبنين المنصور اعداديةاحيائيمهدي اللطيف عبد مهدي هللا عبد33661021411026156

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة377.0062.83للبنات الجنائن ثانويةاحيائيجيجان عبيد هاشم نور33672321422026096

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة326.0054.33للبنين التفوق اعداديةاحيائيظاهر شاكر احمد كرار33682421411042126

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة321.0053.50للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيخلف طاهر سالم زينة33692421426001191

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة319.0053.17للبنات فلسطين ثانويةاحيائيحسين ناصر نوري ود3370232042084018

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة384.0064.00للبنات االهلية النبالء ثانويةاحيائيجواد راتب علي غدير33712421424025089

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة383.0063.83للبنين الكندي اعداديةاحيائيعلي تركي علي هللا عبد33722321411007104

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة353.0058.83للبنين الطاهر جواد علي اعداديةاحيائيمهدي ميثم باقر محمد33732321411012133

الطب كلية/نينوى جامعة672.0096.00كردية دراسة للبنين ياران اعداديةاحيائيسعيد امين سمين سيروان33742021411092023

الطب كلية/نينوى جامعة585.7297.62للمتميزين العراق ثانويةاحيائيعلي سعيد واحد هللا عبد33752021411040044

الطب كلية/نينوى جامعة580.0096.67للبنات االندلس اعداديةاحيائيداود ذنون زياد زينه33761721422054135

الطب كلية/نينوى جامعة580.0096.67للبنات الشرقاط اعداديةاحيائيعمر احمد علي اسيل33771821422007003

الطب كلية/نينوى جامعة579.0096.50للبنات ميسلون اعداديةاحيائيحسن ابراهيم ذياب سهى33781721422045106

الطب كلية/نينوى جامعة579.0096.50المختلطة االهلية النا ثانويةاحيائيمحمود سعيد محمد اياد عائشه33793121427008041

الطب كلية/نينوى جامعة577.0096.17للبنين المزرع ثانويةاحيائيحسين هادي احمد محمد33801721411163018

الطب كلية/نينوى جامعة577.0096.17للبنين السالم ثانويةاحيائياسماعيل عراك اسماعيل يوسف33811821411039039

الطب كلية/نينوى جامعة576.0096.00للبنات العياضية ثانويةاحيائيهللا عبد كاظم لطيف محمد سلوى33821721422031036

الطب كلية/نينوى جامعة576.0096.00للبنات الجديدة موصل اعداديةاحيائياحمد عبود احمد اسراء33831721422048004

الطب كلية/نينوى جامعة576.0096.00للبنات الزهور اعداديةاحيائيمحمود فتحي سالم نبأ33841721422057169

الطب كلية/نينوى جامعة576.0096.00للبنين بلد اعداديةاحيائيمجبل مشرف احمد بارق33851821411006024

الطب كلية/نينوى جامعة576.0096.00للبنات الزهراء اعداديةاحيائيحسين جبار عماد مالك33862121422048127

الطب كلية/نينوى جامعة576.0096.00للبنين النموذجية النصر ثانويةاحيائيمحمد جاسم هالل صديق33873121411008051

الطب كلية/نينوى جامعة575.0095.83للبنين الغربية االعداديةاحيائيمحمود احمد ماهر الرحمن عبد33881721411007074

الطب كلية/نينوى جامعة575.0095.83للبنين اشور اعداديةاحيائيمديد خلف محسن سعد33891821411070028

الطب كلية/نينوى جامعة575.0095.83للبنات الروافد اعداديةاحيائيابراهيم صباح انور شهد33901921422062052

الطب كلية/نينوى جامعة574.0095.67للبنين الشرقية االعداديةاحيائيمحمد غانم اسماعيل حذيفة33911721411008095

الطب كلية/نينوى جامعة574.0095.67للبنات االنبار ثانويةاحيائيبشير الهادي عبد الستار عبد رحمة33921921422016029
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الطب كلية/نينوى جامعة574.0095.67للبنات وهب بنت امنة اعداديةاحيائيكاظم حمود مجيد نبأ33932121422010157

الطب كلية/نينوى جامعة574.0095.67للبنات الزهور ثانويةاحيائيعبد قاسم علي فرح33942121422024033

الطب كلية/نينوى جامعة573.0095.50للبنين الخطاب بن عمر اعداديةاحيائيابراهيم جندي عبد علي33951721411005065

الطب كلية/نينوى جامعة573.0095.50للبنين الحصان عين ثانويةاحيائيالحميد عبد مسلم حامد عمر33961721411124018

االلكترونيك قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة380.0063.33للبنين الحقالنية اعداديةتطبيقيعلي بديوي عبد جهاد33971921511020011

االلكترونيك قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة373.0062.17للبنين الخطاب بن عمر اعداديةتطبيقيسعيد رياض صالل عمر33981721511005049

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة487.0081.17للبنات الزاوية ثانويةاحيائيعلي محمود شاكر االء33991721422011004

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة426.0071.00للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةتطبيقيمحمد نزار عصام كرم34001721511011075

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة413.0068.83للبنين الجزيرة اعداديةتطبيقيعلي اسماعيل حسن فالح34011721511113025

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة407.0067.83للبنين االمجاد اعداديةاحيائيسلطان فتحي سالم محمد34021721411026163

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة355.0059.17للبنين المركزية االعداديةاحيائيياسين يوسف ثامر اسامه34031721411002004

القانون كلية/نينوى جامعة430.0071.67للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةادبيفتحي احمد فتحي عهد34041721224011012

القانون كلية/نينوى جامعة409.0068.17للبنين االمين اعداديةادبيحامد امين فيصل اسامة34053121211003010

القانون كلية/نينوى جامعة407.0067.83للبنين الشهاب اعداديةادبيجاسم هللا عبد سليمان هللا عبد34061721211134043

القانون كلية/نينوى جامعة395.0065.83للبنين الزهور اعداديةادبيصالح داود سليمان هللا عبد34071721211015015

التمريض كلية/نينوى جامعة515.0085.83للبنات المنورة المدينة ثانويةاحيائييوسف محمود عزت االء34081721422012008

التمريض كلية/نينوى جامعة507.0084.50للبنات الفراتين ثانويةاحيائيعبو نجم عماد نور34091721422036109

التمريض كلية/نينوى جامعة507.0084.50للبنات العذراء ثانويةاحيائيياسين عباس خضير زينب34102121422064017

الطب كلية/الفلوجة جامعة591.0098.50للبنين االهلية المجد ثانويةاحيائيحسن شاكر ادهم المنذر34111921413009025

الطب كلية/الفلوجة جامعة588.0098.00للبنات النموذجية الحريري اعداديةاحيائيجايد محمد خالد زينب34121921422057063

الطب كلية/الفلوجة جامعة586.0097.67للبنات االهلية المجد ثانويةاحيائيحمادي علي محمد هدى34131921424010165

الطب كلية/الفلوجة جامعة584.0097.33للبنات النموذجية الحريري اعداديةاحيائيعباس شياع فالح ابرار34141921422057003

الطب كلية/الفلوجة جامعة583.0097.17للبنين تطوان اعداديةاحيائيحسن فالح حسين عمر34151121411017097

الطب كلية/الفلوجة جامعة581.0096.83للبنات الفردوس ثانويةاحيائيحسين رداد محسن رفيده34161021422008046

الطب كلية/الفلوجة جامعة579.0096.50للبنات االهلية المعارف دار ثانويةاحيائيشالل حميد رشيد منى34171121424008030

الطب كلية/الفلوجة جامعة579.0096.50للبنات الخلود ثانويةاحيائيفيصل سلمان علي آمنه34181221422012001

الطب كلية/الفلوجة جامعة578.0096.33للبنين االهلية المجد ثانويةاحيائيحسين صباح طالب محمد34191921413009093

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة527.0087.83للبنين السيدية اعداديةاحيائيحمد فياض محمد هللا عبد34201121411004147

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة523.0087.17للبنين الفلوجه اعداديةاحيائيعلي صالح اياد هللا عبد34211921411009132

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة521.0086.83للبنات الخمائل ثانويةاحيائيسحاب ندا احمد رواء34221921422014040

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة518.0086.33للبنات الخمائل ثانويةاحيائيسرحان شدهان محمد اميمه34231921422014014

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة513.0085.50للبنين االعظمية اعداديةاحيائيهالل لطيف هللا سعد محمد34241321411001086
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التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة507.0084.50الخارجياتاحيائيصالح سعيد محمد تبارك34251021428050025

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة500.0083.33للبنات النموذجية الخنساء اعداديةاحيائيجاسم نصيف خلف انوار34261921422053012

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة494.0082.33للبنين التقدم اعداديةتطبيقيغزي جياد منذر اوس34271921511062007

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة493.0082.17للبنات الروابط اعداديةاحيائيحمزه هاشم محمد ايه34281921422092022

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة491.0081.83للبنات وقاص ابي بن سعد ثانويةاحيائيجسام شريف ايوب سرور34291921422087042

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة483.0080.50للبنات الكوثر اعداديةاحيائيجاسم فرج داود زينه34301921422037028

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة482.0080.33للبنات االنفال ثانويةاحيائيسهيل حسن اياد ساره34311921422089080

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة475.0079.17للبنات النموذجية الحريري اعداديةاحيائيعبود فاضل عبود امنه34321921422057010

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة472.0078.67للبنات الوثبة اعداديةاحيائيجاسم رجه جمال فرح34331921422058076

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة470.0078.33للبنات المعالي ثانويةاحيائيعبد معيوف محمود وصال34341921422021078

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة469.0078.17للبنات االهلية المجد ثانويةاحيائيجايد محمد جاسم فاطمه34351921424010109

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة467.0077.83للبنات المسائية االنتصار ثانويةاحيائيحسين خلف عادل اصاله3436192042373004

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة466.0077.67للبنات السؤدد ثانويةاحيائيعلي خليل حسين مالك34371021422047017

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة460.0076.67للبنين االهلية المجد ثانويةاحيائيمهيدي زايم ستار العزيز عبد34381921413009054

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة456.0076.00للبنات العبور ثانويةاحيائياحمد علي محمود عذراء34391921422086097

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة449.0074.83للبنات الحضارة اعداديةاحيائييعقوب عبيد شالل ايه34401021422026014

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة401.0066.83للبنات األمل اعداديةتطبيقيحمادي محسن عدنان ضحى34411921522059009

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة379.0063.17للبنين الرمانة اعداديةتطبيقيعلي حسين احمد مصطفى34421921511112065

القانون كلية/الفلوجة جامعة481.0080.17للبنات الروابط اعداديةتطبيقيالرحيم عبد هاشم فالح خديجه34431921522092016

القانون كلية/الفلوجة جامعة422.0070.33للبنات اليمامة زرقاء ثانويةادبيخضير محمد ماهر انفال34441921222031004

القانون كلية/الفلوجة جامعة408.0068.00للبنين الكراغول ثانويةادبيملحم سالم محمد موسى34451921211089020

القانون كلية/الفلوجة جامعة405.0067.50للبنين الفتوة اعداديةادبيفريح روضان الهادي عبد عامر34461921211064017

القانون كلية/الفلوجة جامعة404.0067.33للبنين ياسر بن عمار اعداديةادبيحمد علوان حسين اسامه34471921211040003

القانون كلية/الفلوجة جامعة398.0066.33للبنين االحرار اعداديةادبيفريح روضان الهادي عبد اسامه34481921211005009

القانون كلية/الفلوجة جامعة392.0065.33للبنات وقاص ابي بن سعد ثانويةادبياحمد عالوي سعد نبأ34491921222087026

القانون كلية/الفلوجة جامعة382.0063.67للبنات العقيق وادي اعداديةادبيشويش الرحمن عبد عباس ايالف34501921222039009

القانون كلية/الفلوجة جامعة380.0063.33للبنات العادل االمام ثانويةاحيائيحمادي مطلب محمود ايه34511921422023009

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة407.0067.83للبنين الفلوجه اعداديةاحيائيمحسن حميد عدنان عمر34521921411009172

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة381.0063.50للبنات غريب ابي ثانويةاحيائينمر سعود اياد سفانه34531021422029037

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة388.0064.67للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةادبيمهدي صالح محمد اسامه34541921211011010

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة365.0060.83للبنين الخوارزمي اعداديةادبيحسين هالل ضياء الحكيم عبد34551921211070026

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة357.0059.50للبنات الفلوجة اعداديةادبيمطلوب هاشم اياد مريم34561921222052045
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واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة355.0059.17للبنات الحرية ثانويةادبيابراهيم حميد عدنان رغد3457192022192006

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة349.0058.17للبنين المسائية ريشة ابو الستار عبد الشهيد ثانويةادبيحمادي علي مزهر عصام34581921215005100

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة343.0057.17للبنين االسراء اعداديةاحيائياحمد فرحان حسن فالح3459102041011063

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة343.0057.17للبنين االهلية المناهل ثانويةتطبيقيعبيد احمد زياد علي34601421513021008

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة328.0054.67للبنين الميثاق اعداديةادبيظاهر صالح طارق سعود34611921211006018

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة328.0054.67للبنات الروابط اعداديةتطبيقيشمخي اسماعيل قيس ليلى34621921522092041

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة326.0054.33للبنات العقيق وادي اعداديةاحيائيعواد سرحان حميد استبرق34631921422039005

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة325.0054.17االمختلطة الرشيد ثانويةاحيائياحمد جمعه صباح زينه34641921427001006

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة323.0053.83للبنات االفنان ثانويةاحيائيعرميط خلف احمد غفران34651921422105015

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة336.0056.00للبنين الهندية اعداديةاحيائيياسين لفته صادق محمود34662721411032213

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة579.0096.50للبنات السياب ثانويةاحيائيحسين محمود عدي زهراء34671021422002039

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة577.0096.17للبنين المستقبل اعداديةاحيائيصالح احمد امير طه34682021411011040

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة575.0095.83للبنين الفاروق اعداديةاحيائيعبود عويد ستار العابدين زين34691321411014015

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة575.0095.83للبنين المستقبل اعداديةاحيائيصالح احمد امير ياسين34702021411011090

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة572.0895.35للبنات الفراقد ثانويةاحيائيغيدان عبد سمير علياء34712121422058051

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة572.0095.33للبنات العلمية النهضة ثانويةاحيائيعباس خضير كاظم شهرزاد34721121422008072

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة571.0095.17للبنات النهار اعداديةاحيائيزبون قاسم كامل ايه34731121422056010

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة571.0095.17للبنين الخوارزمي اعداديةاحيائيعلي حسين خالد عبدهللا34741921411070029

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة571.0095.17للبنين االهلية االزدهار ثانويةاحيائيعون عبد حبيب حمزة سجاد34752321413003013

التمريض كلية/تلعفر جامعة539.0089.83للبنين الفرقان اعداديةاحيائييوسف حسين جعفر صدام34761721411115066

التمريض كلية/تلعفر جامعة499.0083.17للبنات الطيبات اعداديةاحيائيخلف صالح قيس ليلى34772121422085204

التمريض كلية/تلعفر جامعة497.0082.83للبنات الحوراء ثانويةاحيائيخالد جميل محمد مريم34781721422007110

التمريض كلية/تلعفر جامعة496.0082.67المختلطة دانيال النبي ثانويةاحيائيعبد محمد مبدر بثينه34792121427038007

التمريض كلية/تلعفر جامعة495.0082.50للمتميزات الحريري ثانويةاحيائيعلوان حسين سلوان هدير34801321422039280

التمريض كلية/تلعفر جامعة494.0082.33للبنات الصديقة ثانويةاحيائيسليمان فاضل محمد طيبه34812121422088024

التمريض كلية/تلعفر جامعة494.0082.33المختلطة االيمان ثانويةاحيائيمعيجل كاظم علي زينب34822221427004016

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة387.0064.50ايمن-  الخارجيونادبيعزيز احمد عبدالعزيز حمزة34831721218001372

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة348.0058.00للبنات تلعفر اعداديةاحيائيياسين هاشم المطلب عبد فاطمه34841721422032130

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة345.0057.50للبنين الجزيرة اعداديةتطبيقيمسيب الهادي عبد علي الهادي عبد34851721511113019

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة334.0055.67للبنين االمين الصادق اعداديةاحيائييونس حسين محمد عباس صادق34861721411164043

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة322.0053.67للبنين الفرقان اعداديةاحيائيحميد صادق عباس منتظر34871721411115138

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة320.0053.33للبنين الجزيرة اعداديةاحيائييونس عزيز حسن اسماعيل34881721411113002
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والبتروكيمياويات البوليمرات هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة523.0087.17للبنات االهلية السياب ثانويةتطبيقيعلي غالم سمير لوزان34891621524006009

والبتروكيمياويات البوليمرات هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة516.0086.00للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةتطبيقيناصر قاسم احمد حنين34901621524018004

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة529.0088.17للبنين الزبير اعداديةتطبيقيطه هللا عبد منعم مصطفى34911621511032211

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة526.0087.67للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةتطبيقيجراد العزيز عبد باسم مريم34921621524072030

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة590.0098.33للبنين األهلية (ع) طالب ابي بن علي االمام ثانويةتطبيقيمطرود عتاب ماجد باقر محمد34932521513005018

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة548.0091.33للبنين االهلية النخبة ثانويةتطبيقيحسين علي حيدر علي34941621513047022

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة546.0091.00للبنات االهلية االمتياز ثانويةتطبيقيالزهرة عبد الكريم عبد احمد بتول34951621524001003

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة516.0086.00للبنات االهلية العرب شط ثانويةاحيائيفالح دواي رائد زينب34961621424011066

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة500.0083.33للبنين الزهري االمام اعداديةاحيائيحسين محمد سامي مصطفى34972121411049142

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة334.0055.67للبنين الشهداء ثانويةاحيائينقي علي هللا عبد المطلب عبد رضا34981721411114011

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة326.0054.33للبنين الحلة اعداديةاحيائيناجي عباس سامر علي34992321411020217

التربية كلية/الحمدانية جامعة391.0065.17للبنين الشافعي اعداديةاحيائيابراهيم اسماعيل احمد اسماعيل35001721411135015

التربية كلية/الحمدانية جامعة378.0063.00للبنين الراية اعداديةاحيائيمحمد ابراهيم محمد محمود35011721411025092

التربية كلية/الحمدانية جامعة377.0062.83للبنات شموني الشهيدة اعداديةاحيائيحسن خليل ابراهيم عذراء35021721422020065

التربية كلية/الحمدانية جامعة375.0062.50للبنات شموني الشهيدة اعداديةادبيسليم صابر زينل سفانا35031721222020007

التربية كلية/الحمدانية جامعة367.0061.17للبنين السالم دار اعداديةتطبيقيالجليل عبد سعود سعدي سعود35041721511023015

التربية كلية/الحمدانية جامعة366.0061.00للبنات سارة اعداديةادبيحسن حسين حسن زهراء35051721222019010

التربية كلية/الحمدانية جامعة356.0059.33للبنين سارية اعداديةادبيهللا عبد حسين علي محمد35061721211018062

التربية كلية/الحمدانية جامعة353.0058.83للبنين البوسيف ثانويةادبيفتحي حسن رافد معن35071721211030012

التربية كلية/الحمدانية جامعة347.0057.83المختلطة سنوني ثانويةادبيتمر سلو مراد شرو35081721217010011

االنكليزية اللغة قسم/التربية كلية/الحمدانية جامعة485.0080.83للبنين الرضواني اعداديةادبينزال احمد شهاب حذيفه35091721211147026

االنكليزية اللغة قسم/التربية كلية/الحمدانية جامعة470.0078.33للبنين الدنج ثانويةادبيحسين محمد حميد حسن35101721211214004

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة588.0098.00للبنات السمر تل ثانويةاحيائيهللا عبد هادي محمود مناسك35111121422058033

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة584.8497.47للمتميزين الذرى ثانويةاحيائيعلوان محمد خالد حسين35122721411039024

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة584.0097.33للبنين االهلية المجد ثانويةاحيائيمهيدي زايم ستار هللا عبد35131921413009059

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة584.0097.33للبنات وهب بنت امنة اعداديةاحيائيمحمد جاسم مقداد ضحى35142121422010100

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة583.0097.17للبنين الكندي اعداديةاحيائيالحميد عبد فاضل هشام العزيز عبد35151021411019058

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة583.0097.17للبنين المنصور اعداديةاحيائيابراهيم خليل وليد خلدون35161021411026101

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة583.0097.17للبنات الفرح اعداديةاحيائيخليل ابراهيم حازم زينب35171421422053025

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة583.0097.17للبنات الفراقد ثانويةاحيائيهللا عبد محمد اسماعيل غسق35182121422058055

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة574.0095.67للبنات العذراء مريم اعداديةاحيائيذياب عباس سعد ساره35191121422014067

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة566.0094.33للبنين خانقين اعداديةاحيائيمايخان اسد اكرم مصطفى35202121411011101
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االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة566.0094.33للبنات الروابي ثانويةاحيائينعمة وليد اياد ضحى35212121422056068

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة564.0094.00للبنات االهلية التفوق اعداديةاحيائيناجي طارق نبراس بنين35221021424004008

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة564.0094.00للبنات االصيل اعداديةاحيائيمحسن ابراهيم علي زينب35231121422005044

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة562.7293.79الخضراء-  المتميزات ثانويةاحيائيياسين قدوري احمد يقين35241021422018140

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة562.3693.73الخضراء-المتميزين ثانويةاحيائيحسن عبد محمد ايمن35251021411002013

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة528.0088.00المختلطة مالك بن انس ثانويةاحيائيعطيه ابراهيم محمد مالك35262121427083048

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة507.0084.50للبنين االبتكار اعداديةتطبيقيمشعل عايد عيسى غسان35271121511033032

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة494.0082.33للبنين رشد ابن إعداديةتطبيقياحمد كريم مازن سامر35281421511021053

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة493.0082.17للبنات الرجاء ثانويةاحيائيشالل غائب عمر زينب35291921422024036

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة489.0081.50للبنات الجمهورية اعداديةاحيائيمهدي محمد صالح كوثر35301121422009077

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة484.0080.67للبنين االهلية المرتضى ثانويةتطبيقيمحمد جاسم نوفل محمد35312521513025028

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة482.0080.33للبنات غريب ابي ثانويةاحيائيمحسن اسماعيل الكريم عبد اصايل35321021422029006

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة481.0080.17للبنات النصر اعداديةاحيائيحسين جبار حسن زينب35331221422031122

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة478.0079.67للبنين النور اعداديةاحيائيباقر عبد حسن محمد عباس35341221411023080

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة478.0079.67المختلطة الجماهير ثانويةاحيائيحميد رشيد محمد اثير35351821417001001

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة476.0079.33للبنين الدين صالح اعداديةتطبيقيسلطان كاطع حسين محمد35361321511008062

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة475.0079.17للبنات العلمية المحمودية اعداديةاحيائيفليح الحمزه عبد الرزاق عبد اسماء35371121422021003

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة452.0075.33للبنين المصطفى اعداديةتطبيقيالرحيم عبد حسن ادم مصطفى35381021511017078

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة451.0075.17للبنات الحرية اعداديةتطبيقيبردي محمد منصور بنين35391221522026007

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة435.0072.50للبنات النصر اعداديةاحيائيلعيبي كاظم حيدر زينب35401221422031124

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة389.0064.83للبنين البشير اعداديةاحيائيداود الكاظم عبد ليث علي35411421411033032

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة380.0063.33للبنين الخالص اعداديةاحيائيجاسم عباس محمد المنعم عبد35422121411002089

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة378.0063.00للبنات المعالي ثانويةاحيائيسلطان محمد مهدي رسل35431421422054010

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة367.0061.17للبنات الناصرة اعداديةاحيائيالصاحب عبد حسن احمد كوثر35441421422056093

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة363.0060.50للبنين تطوان اعداديةاحيائيسعد كامل سعد عمار35451121411017094

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة354.0059.00للبنين نافع بن عقبة إعداديةتطبيقيداخل هللا عبد كريم تقي علي35461421511007049

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة437.0072.83للبنات البخاري ثانويةاحيائياحمد عناد يوسف مالك35471221422027057

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة421.0070.17للبنات البيان اعداديةاحيائيكمال عادل مثنى رؤى35481021422014031

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة399.0066.50للبنات وهب بنت امنة اعداديةاحيائياسعيد محمد احمد لطيفه35492121422010124

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة389.0064.83المختلطة القدوة ثانويةاحيائيعايد سالم احمد احالم35501021427010001

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة387.0064.50للبنات الفردوس ثانويةاحيائيالدين شمس فوزي نبيل منن35511021422008120

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة381.0063.50للبنات الشيماء اعداديةاحيائيثامر سالم كامل االء35521221422017009
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والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة378.0063.00للبنين العقاد اعداديةاحيائيمطشر رحيم عالء ليث35531221411028114

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة361.0060.17للبنات عشتار اعداديةاحيائيشياع صافي عماد والء35542321422049109

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة360.0060.00للبنات جرير اعداديةتطبيقيداخل عزيز سعد طيف35551221522008023

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة353.0058.83للبنات البصير مهدي محمد اعداديةتطبيقيشالل علوان طاهر اية35561021522027003

المتنقلة والحوسبة االتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة449.0074.83للبنين الفرقان اعداديةتطبيقيعاكول حميد ستار طه35571421511050042

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة459.0076.50للبنين النور اعداديةاحيائيامين حسين علي حسين35581221411023050

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة452.0075.33للبنات وهب بنت امنة اعداديةاحيائيمحمد عيدان محمد افراح35592121422010012

الحيوية الطبية المعلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة516.0086.00للبنين خلدون ابن اعداديةاحيائيعلي ناهض اركان احمد35601421411041003

الحيوية الطبية المعلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة513.0085.50للبنات الحريري ثانويةاحيائيرسن خضير عباس زهراء35612021422015048

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة398.0066.33للبنات عمارة ام ثانويةاحيائيكاظم جواد محمد منار35621221422035051

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة387.0064.50للبنات االهلية الهدى بنات ثانويةاحيائيكاظم جابر ستار تبارك35631221424001003

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة382.0063.67للبنين العامرية اعداديةتطبيقيجاسم حميد محمد الرحمن عبد35641021511020131

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة375.0062.50للبنات وهران ثانويةاحيائيداود عبد حسن رقية35651121422049012

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة374.0062.33الخارجياتاحيائيكسار العالي عبد حسين هدير35661321428050238

الطبية المختبرات تقنيات قسم/كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة556.0092.67للبنات األزور بنت خولة ثانويةاحيائيعياش سليم احمد هند35672021422026015

الطبية المختبرات تقنيات قسم/كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة553.0892.18للمتميزات كركوك ثانويةاحيائيالسادة عبد هللا عبد احمد شهد35682021422017047

الطبية المختبرات تقنيات قسم/كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة553.0092.17للبنات الهناء ثانويةاحيائيحماده حسن مرعي نور35692021422057060

الطبية المختبرات تقنيات قسم/كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة547.0091.17المختلطة الراشدين الخلفاء ثانويةاحيائيحمد حسين صالح الكريم عبد35702021417011018

الطبية المختبرات تقنيات قسم/كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة545.0090.83للبنات االزدهار اعداديةاحيائيكامل سليم اراس تارا35712021422019040

الطبية المختبرات تقنيات قسم/كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة545.0090.83للبنات االسود الذهب ثانويةاحيائيهللا عبد ياسين حسن مريم35722121422072071

الطبية المختبرات تقنيات قسم/كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة544.0090.67للبنات الزهراء اعداديةاحيائيغايب هللا عبد طه زينب35732121422048062

الطبية المختبرات تقنيات قسم/كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة543.0090.50للبنين المركزية االعداديةاحيائيمحمد علي ثاني يونس35742121411004173

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة475.0079.17للبنين مهد ثانويةاحيائيمحمد قاسم رافع محمود35751721411094054

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة464.0077.33للبنات الضحى ثانويةاحيائيعلي سوادي محمد سجى35761721422081028

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة461.0076.83للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةاحيائيمحمد عبد مصطفى حنين35771721424011048

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة389.0064.83للبنين النيل اعداديةتطبيقيحسين محمد خالد مصطفى35781721511027052

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة556.0092.67للبنات اليمن اعداديةاحيائيمصباح امين ربيع رنا35791721422008074

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة551.0091.83للبنين الوليد بن خالد اعداديةتطبيقياحمد خلف سالم فالح35801721511001034

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة550.1691.69للبنات الطالئع اعداديةاحيائيمحمود شكر احسان نبع35811721422061264

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة539.0089.83للبنين الزهور اعداديةاحيائياحمد حسيب احمد هاني35821721411015131

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة384.0064.00للبنات االهلية الهدى نور ثانويةتطبيقيطه يونس ذنون رغده35831721524024002

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة351.0058.50للبنين الحود اعداديةتطبيقيسليمان سالم غانم محمد35841721511040022
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القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة445.0074.17للبنين عدن ثانويةاحيائيمحمد هادي صباح انس35852021411055018

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة504.0084.00المسائية الشرقية اعداديةاحيائينصيف خليل محمد مصطفى35862021415007082

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة518.0086.33للبنات سلمة ام ثانويةاحيائيعبد جمعه اكرم بان35871021422015008

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة381.0063.50للبنات االهلية النخبة ثانويةتطبيقيإسماعيل الكريم عبد إسماعيل بشائر35881621524038006

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة403.0067.17للبنين الشاكرين اعداديةتطبيقيخلف حسين حميد معمر3589142051169051

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة346.0057.67للبنين الوثبة ثانويةتطبيقيكنوم داود سعد سفيان3590202051013018

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة556.0092.67للبنات االنصارية نسيبة اعداديةاحيائيمحمد حسن احمد آمنه35911721422072001

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة555.0092.50للبنات تلعفر اعداديةاحيائيحيدر عمر برهان خديجة35921721422032060

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة549.0091.50للبنين الخطاب بن عمر اعداديةاحيائيحسن يونس ياسر ابراهيم35931721411005003

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة544.0090.67للبنين الشرقية االعداديةاحيائيمحمد حسن مرعي ناصر35941721411008412

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة543.0090.50للبنات الفلوجة اعداديةاحيائيمحمد هادي عايد وداد35951921422052136

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة543.0090.50للبنين الزهري االمام اعداديةاحيائيقاسم حسين عالء اوس35962121411049020

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة541.0090.17للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائيعبد نزال محمود سحر35971721426002074

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة540.0090.00للبنات المؤمنين ام اعداديةاحيائيطه عبوش محمد فضه35981721422001078

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة539.0089.83للبنات تلعفر اعداديةاحيائيمحمود اسماعيل الواحد عبد ياسمين35991721422032181

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة539.0089.83المختلطة غمدان ثانويةاحيائيمحمد علي عطية علي36002021417034011

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة538.0089.67للبنات الفراتين ثانويةاحيائيمحمد فنوش جمعة شيماء36011721422036069

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة538.0089.67للبنين الرمانة اعداديةاحيائيمحمود عطيه عدنان خالد36021921411112031

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة538.0089.67للبنين 6 حوض اعداديةاحيائيفياض اسود هللا عبد مثنى36032021411028037

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة537.0089.50للبنات قرطبة اعداديةاحيائيطه عادل احمد تبارك36041721422002056

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة537.0089.50للبنات تلكيف ثانويةاحيائيجاسم عبيد محسن رنا36051721422025030

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة537.0089.50للبنات الضحى ثانويةاحيائيمحمد هللا مال عوف قمر36061721422081048

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة536.0089.33للبنات العلوم دار ثانويةاحيائيعلي حسين وليد مروه36071721422005064

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة536.0089.33للبنات الزهراء فاطمة ثانويةاحيائيمحمد مزعل محمد سرى36081721422067050

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة534.0089.00للبنات االهلية الشرقية ثانويةاحيائيمحمد عبوش محمد هند36091721424013124

 (الفوري االسعاف) التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة524.0087.33للبنين الحكمة اعداديةاحيائيمحمود خضير الياس وسام36101721411009131

 (الفوري االسعاف) التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة510.0085.00للبنات السالمية ثانويةاحيائيرضوان محمد خليفه االء36111721422086005

 (الفوري االسعاف) التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة507.0084.50للبنات ميسلون اعداديةاحيائيسلطان حمد احمد يقين36121721422045207

 (الفوري االسعاف) التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة505.0084.17للبنات العياضية ثانويةاحيائيعلي سعيد محمد رياض ايمان36131721422031014

 (الفوري االسعاف) التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة487.0081.17للبنات االهلية الشرقية زهور ثانويةاحيائيعطيه الرزاق عبد نعمان عال36141721424021027

 (الفوري االسعاف) التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة485.0080.83للنازحين للبنات الربيعين ام اعداديةاحيائياحمد ادريس فراس سارة36153321422002058

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة624.0089.17تركماني للبنات بارش ثانويةاحيائيباقي زمان صاحب بنان36162021422112028
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كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة549.0091.50للبنين الفلق اعداديةاحيائيحسين علي نايف محمد36172121411022090

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة546.0091.00للبنين النموذجية التحرير ثانويةاحيائيخلف محمد الدين ضياء محمد36183221411004068

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة530.0088.33للبنات االهلية الشرقية ثانويةاحيائيمحمد عبد ابراهيم اخالص36191721424013004

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة517.0086.17للبنين الوثبة ثانويةاحيائيمنسي حسين صدام عدي36202021411013058

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة513.0085.50للنازحين  الجبوري نزهان الشهيد اعداديةاحيائيخليفه سعد حمد العزيز عبد36212021411070031

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة493.0082.17للبنات الشهباء ثانويةاحيائيعلي هدرس علي فاطمه36222021422007055

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة552.0092.00للبنات اسماء اعداديةاحيائيالطيف جاسم بكر شيماء36231821422077111

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة549.0091.50للبنين المعتم ابن اعداديةاحيائيسليمان علي كنعان مصطفى36241821411063037

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة540.0090.00للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةاحيائيسنودي جميل احمد منار36251821424006172

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة526.0087.67للبنات الفاو اعدديةاحيائياحميد عبدالسالم عدنان حنين36261721422006049

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة523.0087.17ايمن-  الخارجيوناحيائيعلي كمو لطيف اسماعيل36271721418001039

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة522.0087.00للبنين االهلية النجاح ثانويةاحيائياحمد ذياب خليل رؤى36281821423006004

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة514.0085.67المختلطة المسائية الشرقاط ثانويةاحيائيمهوس سبهان ظاهر هاجر36291821427071034

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة510.0085.00للبنين المنصور اعداديةاحيائيعلوان ابراهيم خليل الحق عبد36301021411026126

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة507.0084.50انقرة-تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاحيائيسعيد صالح محمد حسين مصطفى36313021417041058

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة503.0083.83للبنين الطارمية أعداديةاحيائيحسين علي مخلد محمد36321221411019082

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة503.0083.83للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةاحيائياالمير عبد زيد رعد رقيه36331821422045059

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة502.0083.67(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيدحام عبد هللا عبد آيه36342521424004033

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة501.0083.50للبنين الزيدان حسن الشيخ الشهيد ثانويةاحيائيعلي ياسين كمال ايمن36351721411053013

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة500.0083.33للبنات المشاهده ثانويةاحيائيمحمد ابراهيم اسماعيل منى36361221422001035

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة499.0083.17للبنات الطائف ثانويةاحيائيهللا عبد غازي احمد رنا36372121422070020

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة498.0083.00للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةاحيائينامس محمد احمد خضر36381721411096018

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة498.0083.00المختلطة االمام اعداديةاحيائيجاسم صالح هادي ايهم36391821417021004

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة497.0082.83للبنين الجواهري اعداديةاحيائيهللا عبد عطاوي هللا عبد زيد36402021411015027

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة497.0082.83للبنات المروة ثانويةاحيائيموسى صبحي نوري بتول36412121422069006

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة494.0082.33للبنين االمجاد اعداديةاحيائيتوفيق محمود علي محمد36421721411026174

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة494.0082.33للبنين الرمانة اعداديةاحيائيغربي مليحان فرحان خالد36431921411112032

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة494.0082.33للبنين االهلية النبالء ثانويةاحيائيجواد راتب علي احمد36442421413011006

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة493.0082.17للبنات عائشة اعداديةاحيائيكريم مهدي ستار هيفاء36451121422023061

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة492.0082.00للبنين سارية اعداديةاحيائيطه عبوش محمد محمود36461721411018210

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة491.0081.83للبنين اليرموك اعداديةاحيائيحسن عليوي احمد محمد36471721411003122

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة491.0081.83للبنين عمان ثانويةاحيائيفالح طحطوح محمد مراد36481821411129017
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(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة491.0081.83للبنين المعارف اعداديةاحيائياحمد محمد هاشم كريم36492121411005108

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة490.0081.67للبنات العلوم دار ثانويةاحيائيابراهيم خلف محمد حنين36501721422005027

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة488.0081.33للبنين النضيد الطلع اعداديةاحيائيخليل علي ماجد مرتضى36512121411037102

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة608.0086.83كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةاحيائيغفور رشيد احمد محمد36522021411096042

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة526.0087.67للبنين الشرقية االعداديةاحيائيمحمد ذنون محمد مصطفى36531721411008392

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة514.0085.67للبنات الشهباء ثانويةاحيائيعواد سامي محمد ملكه36542021422007066

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة510.0085.00للبنين الرواد اعداديةاحيائياحمد نداف خالد السالم عبد36552021411021058

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة509.0084.83للبنين شميط ثانويةاحيائيحسن الواحد عبد حسين محسن36562021411034026

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة502.0083.67للبنات كرميان ثانويةاحيائيعجمي فارس ابراهيم خنساء36573221422001018

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة501.0083.50للبنين الرمانة اعداديةاحيائيشالل محمد شعبان ابراهيم36581921411112004

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة307.0051.17للبنين االسالمية الرسالة اعداديةتطبيقيالدين محي هاشم ماهر محمد36591721511017109

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0052.67للبنات النزاهة ثانويةاحيائيكريم جاسم الحكيم عبد نور36602021422029051

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0052.00للنازحين الفرات ثانويةاحيائيمجيد شكور قحطان حسن36612021411073009

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة311.0051.83للبنين الزاب اعداديةاحيائيحسن صالح حسن محمود36622021411025049

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة300.0050.00للبنات دمشق ثانويةاحيائيغفور حسن زبير سهى36631821422043056

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0052.17للبنات الشهداء ثانويةاحيائيفرج سعيد اكبر علي ايه36641721422090003

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة307.0051.17للبنين االسالمية الرسالة اعداديةادبيحمودي العزيز عبد محمد عمر36651721211017031

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0051.50للنازحين المختلطة كفري ثانويةادبياسعد محمود شكر محمد36663221217002003

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة555.0092.50للبنات االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيابراهيم محمد جواد زهراء36672521424013036

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة553.0092.17للبنات تدمر ثانويةاحيائيحسن محمود عباس رويدة36682121422041005

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة551.0091.83للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيعباس كاظم احسان محمد36692521413013246

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة550.0091.67للبنات الحوراء اعداديةاحيائيمشهد صاحب كاظم زهراء36702421422026099

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة550.0091.67للبنات الفواطم اعداديةاحيائيحسن جاسم حسن رقيه36712721422035112

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة549.0091.50للبنين شروين شهداء اعداديةاحيائيهللا عبد كريم مثنى سعد36722121411050024

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة549.0091.50للبنين االهلية براثا ثانويةاحيائيعلي حسن اسعد مرتضى36732521413033145

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة548.0091.33للبنات البسملة اعداديةاحيائيفرج جبار علي وعود36742721422041204

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة546.0091.00المختلطة بايبوخت ثانويةاحيائيحسين فاضل زكي محمد فاضل36751721417004017

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة546.0091.00للبنين كربالء اعداديةاحيائيجبر شمخي محمد منتظر36762221411034405

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة546.0091.00للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائيناجي الحسين عبد بشار غاده36772321424006267

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة545.0090.83للبنين الضيفان ابي اعداديةاحيائيصياح هادي ماجد الهادي عبد36782121411030035

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة545.0090.83للبنبن المسائية سراج ابن اعداديةاحيائيحسن مجباس فؤاد محمد36792121415003163

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة545.0090.83للبنات االهلية الخوارزمي اعداديةاحيائيمحسن كاظم دلف االء36802121424004001
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الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة545.0090.83للبنات رملة اعداديةاحيائيجابر صياح علوان زينب36812221422015061

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة545.0090.83للبنين كوثا اعداديةاحيائيخليف زغير جمعه ليث36822321411040132

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة544.0090.67للبنات العلمية العرب شط ثانويةاحيائيالهادي عبد طارق زيدون دجى36831121422003019

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة544.0090.67للبنين المروج إعداديةاحيائيماضي عطيه علي باقر محمد36841421411011080

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة544.0090.67للبنين االهلية الحكمة ثانويةاحيائيصخي شالل كريم عباس36852221413004086

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة544.0090.67للبنات االهلية النخبة ثانويةاحيائيعلي عبد طالب سعد اسراء36862421424023002

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة544.0090.67انقرة-تركيا االهلية الفرات مدارساحيائيطارش سعود ابراهيم مريم36873021427046007

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة543.0090.50للبنين االهلية النجاح ثانويةاحيائيخلف مرزوك انيس سيف36881821413006006

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة543.0090.50للبنات المودة ثانويةاحيائيمحل حسوني حميد ضحى36892121422042031

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة543.0090.50للبنات االهلية القلعة ثانويةاحيائيكاظم مزيعل مطرود رقية36902221424028075

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0068.67للبنات الشطرة اعداديةاحيائيمهاوش سعود وحيد غدير36912221422046118

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0055.00للبنين المركزية اعداديةتطبيقيسلمان داود مهند سيف3692212051004028

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0065.50للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةتطبيقينعمة الكريم عبد قيثار احمد36931621513027003

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة531.0088.50للبنات االهلية السبطين ثانويةاحيائيجابر كشاش علي زهراء36942221424037038

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة494.0082.33للبنات عكاظ اعداديةتطبيقيعواد عبيد احمد الهدى نور36952721522018023

 والمعدات المكائن تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0058.17للبنين الخليل ابراهيم اعداديةاحيائيحسن نعيم فاضل محمد36962221411021217

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة529.0088.17المختلطة النهروان اعداديةاحيائيشبيب علي احمد شيماء36972321427011016

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة524.0087.33للبنات الرميلة اعداديةاحيائينعيمه كريدي جميل فاطمه36981521422004161

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة524.0087.33للبنين النجوم ثانويةاحيائيمحمد االمير عبد محمد طه36992321411026025

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة524.0087.33للبنات المناذرة اعداديةاحيائيهالل عزاوي كامل بنين37002321422003025

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة526.0087.67للبنين الحلة اعداديةاحيائيعبد لطيف وائل احمد37012321411020023

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة511.0085.17للبنات  البتول ثانويةاحيائيعاصي مجيد فاضل زهراء37022321422028023

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة506.0084.33للبنات الرفاه ثانويةاحيائيصيوان حسين ربيع اسماء37032721422044006

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة501.0083.50المختلطة التوحيد ثانويةاحيائيمنسي هادي مشتاق قمر37042321427037014

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة567.0094.50(أ) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيالساده عبد كوان هادي انهار37052521422022090

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة555.0092.50للبنات دمشق اعداديةاحيائيمرزوق خضر حيدر زينب37062421422024166

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة551.0091.83للبنات (ع) الفاروق اعداديةاحيائيحسين ناصر علي زينب37072721422008078

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة550.0091.67للبنات االهلية الكفيل انوار ثانويةاحيائيحسون هويدي سامي سجى37082521424030083

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة548.0091.33(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيجابر ضياء صدام ريمان37092521424004387

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة537.0089.50للبنات المسائية الحياة عين ثانويةاحيائيمباشر خزي غازي سبأ37102521426002025

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة531.2088.53للبنين سعيد بن عثمان اعداديةاحيائيخلف صباح عمر مصطفى37112721411028178

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة505.0084.17للبنات المركزية الكوفة اعداديةاحيائيحسن عبيد مسلم ايات37122521422010042
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التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة496.0082.67(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيحسين هويدي طاهر تبارك37132521424004185

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة515.0085.83للبنين المركزية االعداديةاحيائيخصاف جاسم عالء حسين37142221411004117

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة513.0085.50للبنات العرب شط اعداديةاحيائيخفيف حسن فالح نرجس37152321422048119

القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة551.0091.83للبنات السرور اعداديةاحيائيعبدال محمد باسم دموع37162421422002033

القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة518.0086.33للبنين االهلية االمين ثانويةاحيائيجواد علي ناظم حيدر37172421413017035

القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة517.0086.17للبنات ميسلون اعداديةاحيائيخيون جبر خضير زينب37182421422013132

القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة516.0086.00المختلطة الفرزدق ثانويةاحيائيعوده نعيمه محمد جعفر37192221417009004

القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة516.0086.00للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائيعباس الرزاق عبد احمد تقى37202321424006093

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة502.0083.67للبنين النورين ذو اعداديةاحيائيعلي دريدش عزيز مرتضى37211621411037033

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة491.0081.83للبنات االخالص اعداديةاحيائيمحسن عباس خضير فاطمه37221121422046090

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة490.0081.67للبنات الالذقية اعداديةاحيائيهذال زغير هويدي زهراء37232521422003264

المسيب/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة540.0090.00للبنين االهلية االجيال مستقبل ثانويةاحيائيعباس سهر مهدي منتظر37242321413018303

المسيب/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة523.0087.17الشيعي الوقف-للبنين (ع) المرتضى ثانويةاحيائيرحمن هلول سجاد زيد37252421411039008

المسيب/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة521.0086.83للبنين االسكندرية اعداديةاحيائيعلي محمد كاظم غسان37262321411001057

المسيب/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة520.0086.67للبنين النيل ثانويةاحيائيعناد حسين علي حسين37272321411029033

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة543.0090.50للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةاحيائيلعيبي مزهر حيدر علي37282521411012173

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة528.0088.00للبنات عدن ثانويةاحيائيناصر حسين رحيم سكينه37292321422001060

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة523.0087.17للبنين كربالء اعداديةاحيائيعلوان جبار الفقار ذو علي37302721411025143

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة517.0086.17للبنات المركزية الريادة اعداديةاحيائيحمزه عطية حامد نور37312521422035220

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0054.83للبنين المسائية الرواد ثانويةتطبيقيهاشم الكاظم عبد صادق سيف3732232051255044

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة305.0050.83للبنات االهلية بابروش ثانويةاحيائيعباس عبداالمير سالم زهراء37332321424009008

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0057.17للبنات االهلية حواء ثانويةاحيائيعلوان حمد عبدالحمزة رفاه37342321424003071

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة317.0052.83للبنين االهلية الكندي ثانويةتطبيقيحميد جليل وسام محمد3735292051031043

الرميثة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة314.0052.33المختلطة االنبياء خطيب ثانويةاحيائيحسين عبد كريم زياد37362421417014011

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة312.0052.00للبنين الطاهر جواد علي اعداديةاحيائيعطيوي مجهول عالوي منتظر37372321411012174

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة306.0051.00للبنين الشوملي اعداديةاحيائيعناد علي عباس امير3738232041054018

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة303.0050.50للبنين المسيب اعداديةادبيمرزوك سليم عقيل امير3739232021009015

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة313.0052.17(أ) للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيوهيب خشن اسماعيل دنيا37402521422004243

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة316.0052.67للبنات اليرموك اعداديةاحيائيجعيب حسن عواد حياة3741272042059038

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة303.0050.50للبنين زيد بن اسامة اعداديةادبيعواد فرهود وليد علي37422721211005107

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة317.0052.83للبنات الحوراء اعداديةاحيائيسلطان الكاظم عبد وليد فاطمه37432421422026174

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة309.0051.50للبنين ياسر ال ثانويةادبييوسف حسن نزال احمد3744252021204003
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بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة559.0093.17للبنات االزور بنت خولة اعداديةاحيائيشجر وادي صبيح فاطمه37451521422006171

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة557.0092.83للبنات الفردوس ثانويةاحيائيالرزاق عبد الرحمن عبد امين صفا37461021422008074

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة556.0092.67للبنات الفردوس اعداديةاحيائيضيدان فرحان قحطان رقيه37471321422040080

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة556.0092.67للبنات الفردوس اعداديةاحيائيخماس محمد صباح زهراء37481321422040092

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة556.0092.67للبنات وهب بنت آمنة اعداديةاحيائيعلي جريان حامد طيبه37491421422002073

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة556.0092.67للبنات المحمرة اعداديةاحيائييونس حسين محمد مصطفى زهره37501721422023035

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة556.0092.67للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهاحيائيمريس كشكول اسماعيل االء37512621422014002

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة555.6892.61للمتميزات االمل ثانويةاحيائيصابر كريم رضا امنه37521321422049004

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة555.0092.50للبنين غريب ابي اعداديةاحيائياللطيف عبد عباس رياض محمد37531021411024034

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة555.0092.50للبنين العلمية نصر نبوخذ اعداديةاحيائيشطب مزهر قصي الرحمن عبد37541121411015050

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة555.0092.50للبنات النطاقين ذات ثانويةاحيائيحمد حاتم رائد طيبه37551121422018046

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة555.0092.50للبنين االهلية الشرقية صقور ثانويةاحيائيحسن حسين طه حاتم37561721413007014

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة555.0092.50للبنات المنارة اعداديةاحيائيخماس سبع فايق امنه37572121422018008

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة554.0092.33للبنات الحوراء ثانويةاحيائييونس ابراهيم يونس سارة37581721422007062

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة554.0092.33للبنات الشفق ثانويةاحيائيحسين مصطفى بالل تارا37591921422106007

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة554.0092.33للبنات الروابي ثانويةاحيائيمحمد حسن شوكت دنيا37602121422056030

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة553.0092.17للبنات الزهراء فاطمة اعداديةاحيائيمحمد مصطفى خالد اسل37611121422016002

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة553.0092.17للبنين الفرقان اعداديةاحيائيمحيميد فيصل عباس علي37621421411050048

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة553.0092.17للبنين الفرقان اعداديةاحيائيبكتاش جميل دخيل علي37631721411115084

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة552.0092.00للبنين الزيتون اعداديةاحيائيمضحي اسماعيل رميض محمد37641921411004039

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة551.0091.83للبنات العدوية رابعة ثانويةاحيائيكاظم مهدي هاني بنين37652121422071006

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة550.0091.67للبنات البيداء ثانويةاحيائيجوامير صالل جليل صبا37662121422052019

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة550.0091.67للبنات االهلية سرى ثانويةاحيائيعلي مطرود مزهر نور37672121424002023

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة549.0091.50للبنات النصر اعداديةاحيائيكاطع محمد عدي فرقان37681221422031201

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة549.0091.50للبنات الفردوس اعداديةاحيائيحسن جبار عيسى مالك37691321422040198

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة549.0091.50للبنات الربيع زهرة اعداديةاحيائيعكب كريم حسين ايناس37701521422010006

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة549.0091.50للبنات والدة ثانويةاحيائيوحيد اسماعيل طارق وسناء37712121422099042

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة548.0091.33للبنات البتول اعداديةاحيائيالرزاق عبد المنعم عبد عمر مريم37721121422013113

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة548.0091.33للبنات عمارة ام ثانويةاحيائينصار عبد نايل محمود زينة37731221422035028

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة548.0091.33للبنين العبيدي اعداديةاحيائيابراهيم هالل ضاحي الكريم عبد37741921411024041

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة548.0091.33للبنات النبوة اعداديةاحيائيحسن علي فيصل زهراء37752121422055052

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة547.0091.17للبنات الكرامة اعداديةاحيائيمحمد عبد حميد بصائر37761421422044031
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بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة547.0091.17للبنات االهلية القيم ثانويةاحيائيطريخ محمد صاحب هبه37771421424014052

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة547.0091.17للبنين الرمانة اعداديةاحيائيشالل مخلف خشان عمر37781921411112071

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة547.0091.17للبنين القرطبي اعداديةاحيائياحمد لطيف احمد مصطفى37792121411051125

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة547.0091.17للبنات المالئكة نازك اعداديةاحيائيسالمه الواحد عبد الرضا عبد منار37802121422001135

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة546.0091.00للبنات العراقية اعداديةاحيائيصالح هادي خزعل فاطمه37812121422049192

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة546.0091.00للبنات السوق اعداديةاحيائيمهدي علي محمد مكي فاطمه37822221422077208

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة422.0070.33للبنين االهلية االيثار ثانويةتطبيقيمحمود صالح احمد الصديق بكر ابو37831021513016001

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة565.0094.17للبنات العذراء مريم اعداديةتطبيقيصالح محمد علي عبد صالح محمد نبأ37841121522014061

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة544.0090.67للبنين حديثة اعداديةتطبيقيمشعان عبيد جاسم احمد37851921511019003

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة540.9690.16المتميزات ثانويةاحيائيهللا عبد يوسف نزار مريم37861321422032093

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة538.0089.67الخارجياتاحيائيابراهيم خليل جليل نبا37872121428050244

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة407.0067.83للبنات االسكندرونة اعداديةتطبيقيصبر خزعل ثامر فاطمه37881421522032025

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة380.0063.33للبنات الخنساء ثانويةتطبيقيجمعة مهدي صالح زينب37891421522040013

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة377.0062.83للبنين العلمية المعارف اعداديةتطبيقيجبار عزيز نايف الدين سيف37901121511005034

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة490.0081.67للبنين الطف صدى ثانويةاحيائيحبيتر عباس سعدون علي37912821411035023

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة415.0069.17للبنات بلقيس اعداديةاحيائيهاشم صالح مؤيد ايالف37921421422062008

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة404.0067.33للبنات االهلية المجد ثانويةاحيائيمحمد هللا عبد منذر روان37931921424010060

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة395.0065.83للبنين جلوالء اعداديةاحيائيحسين محمد عنتر الرحمن عبد37942121411009136

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة393.0065.50للبنات سومر ثانويةاحيائيهارف لعيبي فراس شمس37951421422008081

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة362.0060.33للبنات االهلية االقصى ثانويةتطبيقيحسين احمد رياض رانيا37961121524006002

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة406.0067.67الفلوجة في للبنين المركزية االعداديةتطبيقيداود نوار جليل احمد37971921511010002

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة378.0063.00للبنات اجنادين اعداديةتطبيقيكريم محمد علي زينب37981021522038020

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة377.0062.83للبنين السياب اعداديةتطبيقيصادق مهذوب طارق حمزة37991321511028042

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة436.0072.67للبنات بلقيس اعداديةتطبيقيكاظم مزهر سالم حوراء38001321522002011

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة381.0063.50للبنين االهلية المكارم ثانويةتطبيقيراضي جميل حسام جميل38011421513013007

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة377.0062.83للبنات االهلية القمة ثانويةتطبيقيسلمان مري الحسن عبد فاطمه38022221524063014

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة366.0061.00للبنين االعظمية اعداديةتطبيقيحسون ناصر حسين علي38031321511001068

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة428.0071.33للبنات الرشد اعداديةتطبيقيسويف اعريبي جميل موج38041321522033025

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة424.0070.67للبنين الناصر عبد جمال اعداديةاحيائيصالح مهدي صباح الرحمن عبد38052121411010052

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة416.0069.33للبنين المركزية االعداديةاحيائيجاسم رحمن علي محمد38062121411004132

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة383.0063.83للبنات االهلية المجد ثانويةاحيائيالدين شمس عزالدين مصطفى نبأ38071921424010147

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة373.0062.17للبنين قتيبة اعداديةاحيائيعداي مهلهل حسن هللا عبد38082421411048157
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التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة354.0059.00للبنين الصديق ثانويةتطبيقيمرزوك حنتوش نزار علي38092321511024017

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة400.0066.67للبنات الشيماء اعداديةادبيعبيد كاظم علي منى38101221222017065

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة391.0065.17للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةادبيجمعة لفتة حسين محمد38111421211013088

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة387.0064.50للبنات المسائية االبرار ثانويةادبيحسين مهدي صالح رنين38121321226003010

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة379.0063.17للبنين الدين صالح اعداديةادبيمحمد علي محسن مقتدى38131321211008130

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة377.0062.83للبنات المآثر اعداديةادبيشهاب جبار عدنان ضحى38141521222011075

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة375.0062.50للبنات اليمامة زرقاء اعداديةادبيكاظم عبد الرزاق عبد ابتهال38151421222003002

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة375.0062.50للبنين المصطفى اعداديةادبيموسى رحمة هاشم ياس38161521211009173

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة373.0062.17للبنين السياب اعداديةادبيطعمه حسين صدام مرتضى38171121211027110

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة371.0061.83للبنات الرشد اعداديةادبيجبار محمد جاسم الهدى نور38181321222033023

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة367.0061.17للبنين االدبية الزكاة اعداديةادبيصالح عبد سالم علي38191121211053078

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة366.0061.00للبنين االدبية الزكاة اعداديةادبييوسف احمد فرات احمد38201121211053013

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة363.0060.50للبنات الوطنية الوحدة ثانويةادبيالستار عبد طالب محمد ضحى38211321222036025

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة361.0060.17للبنين النجاح اعداديةادبيحسون مجيد رمزي ابراهيم38221421211026001

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة360.0060.00للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةادبيحسين حمودي عماد طارق38231421211013052

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة359.0059.83للبنات اليمامة زرقاء اعداديةادبيدالي ابراهيم خليل اسيل38241421222003012

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة357.0059.50للبنين العرب شط اعداديةادبيمحمد النبي عبد عيدان مهدي38251321211035094

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة356.0059.33للبنين الدين صالح اعداديةادبيمحمد فاضل ناظم مصطفى38261321211008127

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة344.0057.33للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةتطبيقيمهدي صبار يونس علي38271521511011092

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة333.0055.50للبنين المسائية الصديق اعداديةتطبيقيعليوي هادي هاشم كاظم38281421515001109

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة332.0055.33للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةتطبيقيشعالن فندي حسين الدين نور38291421515002248

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة329.0054.83للبنات الفردوس اعداديةتطبيقيارخيص صالح احمد كوثر38301321522040064

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة323.0053.83للبنين االهلية الجديد العراق ثانويةتطبيقيبهير راضي الحليم عبد احمد3831162051072005

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة319.0053.17للبنين الرافدين اعداديةتطبيقيسعيد رسن سالم حسين3832152051001021

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة319.0053.17للبنين المسائية غريب أبي اعداديةتطبيقيغضبان شيحان هاشم طه38331021515001010

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة562.0093.67للبنات الحريري ثانويةاحيائيشكر محمد قيس ايمان38342121422053014

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة557.0092.83للبنات االهلية المجد ثانويةاحيائيمحمد جسام محمد آية38351921424010005

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة555.0092.50للبنين فلسطين اعداديةاحيائيعلوان عبد حمزه الدين بهاء38362421411008034

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة554.0092.33للبنات بغداد اعداديةاحيائيمنصور عبود علي مسره38371321422001289

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة553.0092.17للبنين االهلية الخالد ثانويةاحيائيذياب عبد مصطفى يوسف38381921413006012

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة550.0091.67للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاحيائيالهادي عبد خليل بشير أسيد38391921411060045

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة550.0091.67للبنات المقدادية اعداديةاحيائيعيد عبد علي شهد38402121422050145
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المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة549.0091.50للبنين زيدون ابن اعداديةاحيائيحسين عماش ياسر محمد38411921411031036

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة548.0091.33للبنات الزهراء اعداديةاحيائيحسين عبد فارس منى38422121422048131

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة541.0090.17للمتفوقات المنهل ثانويةاحيائيغزال علي احمد رسل38431121422048030

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة540.0090.00للبنين الفراهيدي اعداديةاحيائيجوامير قادر ليث صدام38442121411026010

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة540.0090.00للبنات المسائية المواسم اعداديةاحيائيخميس حسين عمار رهام38452121426007053

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة538.0089.67للبنات االنفال ثانويةاحيائيمشوط حمدي ستار هدى38461921422089202

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة537.0089.50للبنين السياب اعداديةاحيائيمحمد حياوي رعد مصطفى38471321411028120

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة536.0089.33للبنات الفضيلة اعداديةاحيائيمسعود عجرش صالح تبارك38481521422005022

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة536.0089.33للبنات العبور ثانويةاحيائيجاسم حمد خليف ايه38491921422086030

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة536.0089.33للبنات كرميان ثانويةاحيائيحسين هللا عبد سعد هبه38503221422001064

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة535.0089.17للبنات المصطفى ريحانة ثانويةاحيائيفارس الكاظم عبد وليد بتول38511021422045009

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة535.0089.17للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةاحيائيشندوخ علي حسون استبرق38522121422008002

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة534.0089.00للبنين االسراء اعداديةاحيائيعباس عبد اسماعيل همام38531021411011058

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة531.0088.50للبنات بسماية سما اعداديةاحيائيعبيد ثجيل مهدي تبارك38541421422068028

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة529.0088.17للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةاحيائيفليح بجاي غانم نور38551421424005049

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة529.0088.17للبنات الربيع زهرة اعداديةاحيائيوالي كامل سعد فاطمة38561521422010117

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة529.0088.17للبنات االسالم رسالة اعداديةاحيائيتمر حيدر امير مريم38572121422047108

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة528.0088.00للبنات المسائية طوعة ثانويةاحيائيحوجي موحان علي فاطمه38581221426002049

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة528.0088.00للبنين المستقيم الصراط اعداديةاحيائيعبد جهاد نهاد امير38591321411031002

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة528.0088.00للبنين المحمدية االنوار اعداديةاحيائيريجان جعفر يحيى احمد38601921411071004

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة528.0088.00للبنين كربالء اعداديةاحيائيجياد سرحان صدام ياسين38612221411034417

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة527.8087.97للمتميزات الحريري ثانويةاحيائيحسين علي طالب نرجس38621321422039256

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة527.0087.83للبنات اجنادين اعداديةاحيائياحمد يونس شاكر رانيه38631021422038039

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة526.0087.67للبنات الحسنة القدوة ثانويةاحيائيمحمد حميد خالد مروه38641921422107031

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة525.0087.50للبنات المستقبل اعداديةاحيائيجاسم خضير علي هبه38651121422036058

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة525.0087.50للبنين الرصافي اعداديةاحيائيكريم نجم احمد محمد38661921411012045

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة548.0091.33للبنات المستقبل فتيات اعداديةاحيائيالحسن عبد كوثر هاشم مالك38672121422011083

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة542.0090.33للبنات االهلية المعارج ثانويةاحيائيكاطع هالمه علي زهراء38682221424017105

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة523.0087.17للبنات الوثقى العروة ثانويةاحيائيتايه عبد قاسم مالذ38692121422074107

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة521.0086.83للبنات حبيبة ام اعداديةاحيائياسماعيل احمد شهاب تبارك38702121422032052

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة520.0086.67للبنين اليقظة اعداديةاحيائيخليل سلمان نزار مؤمل38711421411027097

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة519.0086.50للبنات العزة اعداديةاحيائيجواد جاسم رعد ديانه38721221422036032
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التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة514.0085.67للبنات االهلية الحكمة ثانويةاحيائيمحمد كاظم خضر رحمه38731421424001010

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة513.0085.50للبنات االهلية الخورنق ثانويةاحيائيعبيد علي اكرم زينب38742221424044038

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة508.0084.67للبنات رقية اعداديةاحيائيعباس سكران ستار نبأ38751121422010032

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة508.0084.67للبنات النطاقين ذات ثانويةاحيائيعلي محمد فاضل زهراء38761121422018035

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة508.0084.67للبنات قرطبة اعداديةاحيائيعلوان محسن عامر ضحى38772321422050055

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة503.0083.83للبنات االهلية المجد ثانويةاحيائيعلي عبد قاسم غسق38781921424010106

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة499.0083.17للبنات الزهور ثانويةاحيائيهاتف ضياء مصطفى اسراء38792121422024006

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة495.0082.50للبنات العدوية رابعة اعداديةاحيائيعلي عبد نعمه يوسف زهراء38802721422055119

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة494.0082.33للبنات االسلمية ثويبة اعداديةاحيائيحمود اسماعيل ناجح مريم38812121422009173

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة487.0081.17للبنات الفردوس اعداديةاحيائيقهرمان رشيد الوحيد عبد فرح38821321422040180

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة485.0080.83للبنات البسملة اعداديةاحيائيمطر ضباب زيد زهراء38832721422041098

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة559.0093.17للبنات اليمامة زرقاء اعداديةاحيائيصالح خضير علي نرجس38841421422003094

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة557.0092.83للبنات االهلية القيم ثانويةاحيائيمحمد صاحب الدين فالح زينه38851421424014028

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة554.0092.33للبنين طالب ابي بن علي اعداديةاحيائيعيدان كامل سعد الرحمن عبد38862121411014077

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة553.0092.17للبنين (ع) علي االمام اعداديةاحيائيذنون  عبد محمد المهيمن عبد38871221411005031

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة553.0092.17للبنات العرفان اعداديةاحيائيمهيدي فرحان ابراهيم زينب38881921422030026

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة553.0092.17للبنات االهلية المجد ثانويةاحيائياحمد مصلح سعدي دعاء38891921424010045

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة553.0092.17للبنات االهلية المعارج ثانويةاحيائيداخل حسين ناصر نورس38902221424017264

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة551.0091.83للبنات المؤمنين ام اعداديةاحيائيهللا عبد يونس بشار نور38912121422092096

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة549.0091.50للبنات المؤمنين ام اعداديةاحيائيعباس ليلو يوسف رويده38922121422092037

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة547.0091.17للبنين السيدية اعداديةاحيائيخاطر فاضل عباس احمد38931121411004007

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة546.0091.00للبنين نافع بن عقبة إعداديةاحيائيناجي شاكر ظافر علي38941421411007063

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة543.0090.50للبنين القبلتين اولى اعداديةاحيائيهللا عبد يونس بشار محمد38952121411060114

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة541.0090.17للبنين الطارمية أعداديةاحيائيعبدهللا نجم سعد عثمان38961221411019059

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة541.0090.17للبنات المآثر اعداديةاحيائيزيدان حامد رسول بنين38971521422011032

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة541.0090.17للبنين الناصر عبد جمال اعداديةاحيائيأحمد هللا عبد مقداد محمد38982121411010090

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة540.0090.00للبنات جرير اعداديةاحيائينايف محسن هشام زهراء38991221422008030

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة540.0090.00للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةاحيائياحمد صبحي احمد بسمه39001821422045024

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة540.0090.00الخارجياتاحيائيمحمود شكر عصام لقاء39011921428050210

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة539.0089.83للبنات ايمن ام اعداديةاحيائيقاسم كاظم وسام مريم39021421422057178

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة538.0089.67للبنات القرى ام اعداديةاحيائيهللا عبد الجبار عبد قياد زهراء39031421422015058

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة538.0089.67الخارجياتاحيائيعليان حسين علي ميساء39041421428050369
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المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة537.0089.50للبنات العربية الثورة اعداديةاحيائيموسى مظلوم راضي سبا39051321422017092

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة536.0089.33للبنات العراقية اعداديةاحيائيعبيد محمد عصام فاطمه39062121422049199

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة536.0089.33للبنات المؤمنين ام اعداديةاحيائيهللا عبد يونس بشار انفال39072121422092008

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة536.0089.33للبنين الكوت اعداديةاحيائيندا سامي نزار حارث39082621411001026

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة534.0089.00للبنات عشتار ثانويةاحيائيعبد احمد مثنى صفا39091121422027041

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة533.6488.94للمتميزات االعتزاز ثانويةاحيائيحسن خالد وليد اريج39101321422043004

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة533.0088.83للبنين المهيمن اعداديةاحيائيصالل عباس الخضر عبد احمد39112721411016004

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة532.0088.67للبنين الفتح اعداديةاحيائيحميد عباس خضير غيث39122721411003094

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة556.0092.67للبنين الرميله اعداديةاحيائيحشاش كافي ناصر الملك عبد39131921411003052

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة531.0088.50للبنات الخمائل ثانويةاحيائيجاسم نصيف جمال جنان39141921422014029

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة529.0088.17للبنات الشموخ ثانويةاحيائيعدوان نايف خميس لقاء39151921422025040

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة525.0087.50للبنات العبور ثانويةاحيائيفيصل عبد حبيب شوك39161921422086090

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة510.0085.00للبنات العبور ثانويةاحيائيشالل محمد شعالن ضحى39171921422086094

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة506.0084.33للبنات الحرية ثانويةاحيائيعباس حمود هادي نور39181921422056038

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة505.0084.17للبنات المسعودي ثانويةاحيائيصالح احمد مازن ايه39192321422020013

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة503.0083.83للبنين غرناطة اعداديةاحيائيمخلف عيسى احمد الرحمن عبد39201921411043017

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة495.0082.50للبنات االهلية المجد ثانويةاحيائيحمادي علي محمد نهى39211921424010153

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة494.0082.33للبنات العبور ثانويةاحيائيحمود خليف خفاجه عائشة39221921422086095

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة492.0082.00للبنات الفرات ثانويةاحيائيهللا عبد نجم غديف ريم39231921422011061

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة492.0082.00للبنين الرواد اعداديةاحيائيحسين محمد محمود محمد39242021411021110

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة491.0081.83للبنين غرناطة اعداديةاحيائيصالح حميد هالل لؤي39251921411043027

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة536.0089.33المختلطة النهروان ثانويةاحيائيخضير محمود وضاح هدى39262121427018006

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة533.0088.83للبنين قرة بن ثابت ثانويةاحيائيخضير خفيف حافظ عدنان39272121411031022

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة529.0088.17للبنين األسود اعداديةاحيائيسهيل علي حسن رسول39282121411069018

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة528.0088.00للبنات وهب بنت امنة اعداديةاحيائيلطيف زيدان صبحي صفا39292121422010094

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة525.0087.50للبنين طالب ابي بن علي اعداديةاحيائيعلي حسن علي انس39302121411014022

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة524.0087.33للبنات التحرير اعداديةاحيائيابراهيم عبدالحسين محمد قمر39312121422046101

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة522.0087.00للبنين الكبرى بدر اعداديةاحيائيحسين حمادة خلف حمادة39322021411024018

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة522.0087.00للبنين االزور بن ضرار اعداديةاحيائيداود محمد سمير مصطفى39332121411072048

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة522.0087.00للبنات وهب بنت امنة اعداديةاحيائيعلوان صكبان رشيد غدير39342121422010110

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة521.0086.83للبنين اليرموك اعداديةاحيائيابراهيم محمد حميد مهند39351721411003155

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة521.0086.83للبنات الزهراء اعداديةاحيائيمطلب ابراهيم طالب زهراء39362121422048056
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بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة519.0086.50للبنات الحجرات اعداديةاحيائيعباس علي محسن رفاه39372121422020055

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة518.0086.33الخارجيوناحيائيمحمد بنيان غافل عالء39382121418001208

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة517.0086.17للبنين الخالص اعداديةاحيائيحسون علي حر احمد39392121411002005

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة515.0085.83للبنات وهب بنت امنة اعداديةاحيائيدرويش حسين ابراهيم منى39402121422010147

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة514.0085.67للبنين شريف صادق الشهيد اعداديةاحيائيحميد حمدان قحطان أسامة39412121411077001

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة510.0085.00للبنات األهلية الصحة ثانويةاحيائيشاهر حسن مظفر علياء39421121424019011

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة509.0084.83للبنين الجبل ثانويةاحيائيحسن محمد قاسم قطب39432121411035028

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة509.0084.83المختلطة الجواد محمد ثانويةاحيائيمهدي رحمان متعب فاطمة39442121427060023

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة507.0084.50للبنات القصواء ثانويةاحيائيهللا عبد خماس عدنان رياحين39451221422051054

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة506.0084.33للبنين المركزية كركوك اعداديةاحيائيجليل عصمت عباس حامد39462021411001062

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة506.0084.33للبنات حبيبة ام اعداديةاحيائيكاظم طالب مشتاق اسراء39472121422032008

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة505.0084.17للبنين الشطرة اعداديةاحيائيعبود كاظم حسن حيدر39482221411018055

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة584.0083.50كردية دراسة للبنين كردستان اعداديةاحيائيمحمد هللا عبد دارا ديار39492021411089052

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة514.0085.67المختلطة شيبان بني ثانويةاحيائيحسين علو حيدر علي39502121417029003

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة509.0084.83المختلطة الرافدين دلتا ثانويةاحيائيمحي خالد وليد علي39511421417002020

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة503.0083.83للبنين الفارض ابن ثانويةاحيائينجم خلف حسيب زهراء39522121421015009

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة501.0083.50للبنات االسلمية ثويبة اعداديةاحيائيعلي حسين احمد ايه39532121422009026

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة500.0083.33للبنين األهلية لاليتام (ع)األصغر علي ثانويةاحيائيعبود غضبان حسين علي39542721413006016

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة498.0083.00المختلطة مالك بن انس ثانويةاحيائيحسين محمد ابراهيم دعاء39552121427083019

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة496.0082.67للبنات االسلمية ثويبة اعداديةاحيائيحسين ابراهيم هاشم فاطمه39562121422009149

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة495.0082.50للبنات الوثقى العروة ثانويةاحيائيعليج حماد ثامر فاطمة39572121422074083

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة490.0081.67للبنات قرطبة اعداديةاحيائيجاسم محمد قاسم صفا39582321422050052

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة484.0080.67المختلطة االلوسي العالمة ثانويةاحيائيجاسم اسود الرحمن عبد فاطمة39592121427008003

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة481.0080.17المختلطة االيمان ثانويةاحيائيهللا جار هادي حسين آمنه39602221427004001

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة479.0079.83للبنات فاطمة ثانويةاحيائيبحر شاطي جوامير شهد39612121422016080

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة526.0087.67للبنات الكوت اعداديةاحيائيناطور ياسر صكبان مريم39622621422025150

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة522.0087.00للبنين المهندس مهدي ابو الشهيد اعداديةاحيائيسلطان محسن ابراهيم زيد39632521411027016

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة520.0086.67للبنين 2ح اإلساسي للتعليم التراث ثانويةاحيائينذير علي مطر محمد39642621411024033

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة513.0085.50للبنات االهلية المستقبل ثانويةاحيائيكاظم زغيرون سعدي سارة39652221424008156

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة508.0084.67للبنات الهبة اعداديةاحيائيجوده نعيمه عمار هدى39662221422018064

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة508.0084.67المختلطة السهول ثانويةاحيائيخضير عالوي حسن مصطفى39672321417050025

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة507.0084.50للبنين الهاشمية اعداديةاحيائيهليل محمد سالم مرتضى39682321411019184
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الطبية المختبرات تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة517.0086.17للبنات المحمرة اعداديةاحيائيحسين المجيد عبد الغني عبد ندى39691721422023110

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة502.0083.67للبنات االهلية اسماعيل الكريم عبد الشهيد ثانويةاحيائيروضان سوادي علي عهد39702221424060027

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة491.0081.83للبنات الياقوت ثانويةاحيائيحتي نمر سلمان زينب39712621422065020

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة484.0080.67للبنات الضفاف ثانويةاحيائيمحمد عويد كريم الهدى نور39721421422024095

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة521.0086.83للبنين الطارمية أعداديةاحيائيمطلب خضير معروف محمد39731221411019083

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة509.0084.83للبنين الشباب اعداديةاحيائيعلي جويعد حميد حمزه39742221411031060

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة509.0084.83للبنات االسكندرية ثانويةاحيائيالعزيز عبد محمد فتون39752321422019053

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة508.0084.67ايمن-  الخارجيوناحيائيالعابدين زين حسين مسلم محمدعلي39761721418001293

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة505.0084.17للبنين دجلة اعداديةاحيائيجساب حسين علوان ميثم39772621411020102

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة504.0084.00للبنات زينب العقيلة ثانويةاحيائيمحمد سامي رامي زينب39782121422075015

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة503.0083.83للبنين كنعان اعداديةاحيائيعلي سلمان داود احمد39792121411013013

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0064.33للبنات األهلية توما القديس ثانويةاحيائيحميد العزيز عبد ميثاق آيه39801421424003001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة385.0064.17للبنات التضحية اعداديةاحيائيالهادي عبد جواد عمار زينب39811221422010022

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة385.0064.17للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةاحيائيحسن تركي حسن سعد39821421411013022

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة372.0062.00للبنات حطين ثانويةتطبيقيالحسن عبد ناصر ثامر يسر39831421522004037

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0059.17للبنين الصفا اعداديةتطبيقياحمد جبار مهدي علي39841321511027077

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0058.33للبنين العامرية اعداديةتطبيقيمحمد حسن قيس حسن39851021511020076

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0057.67للبنات الحكمة ثانويةاحيائيعبيد حسين رحيم زينب39861021422025032

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0057.67للبنين رشد ابن إعداديةتطبيقيهللا عبد سعيد علي محمد39871421511021117

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0057.33للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد اعداديةتطبيقيمحمد وهاب هيثم احمد39881421511010004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0057.17للبنين العلمية النهرين اعداديةاحيائيهادي صالح هادي حسن39891121411019016

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0057.00للبنين عبيدة ابي اعداديةاحيائيمجيد احمد طالب ثائر39901421411029007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0056.67للبنات المالئكة نازك اعداديةتطبيقيحسن ابراهيم الدين عالء بنين39911321522014007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0056.50للبنين الزوراء ثانويةتطبيقيمراد غانم ظافر موسى39921421511001045

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0056.33للبنين السيدية اعداديةاحيائيخميس نامق سنان حمزه39931121411004041

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0056.17للبنات النبوغ ثانويةاحيائيمحمود شاكر ليث عائشة39941021422016017

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0056.17للبنين العلمية النهرين اعداديةتطبيقيحبيب جبار احمد حسين39951121511019013

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0055.17للبنات المسائية النهضة ثانويةتطبيقيعكله حمد خميس رقيه39961121526002010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0054.83للبنات الحرية اعداديةتطبيقيعلي حسين غالم قاسم يقين39971221522026079

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0054.67للبنات فدك اعداديةاحيائيجبر محمود فوزي الهدى نور39981421422006166

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0054.50للبنات الفردوس اعداديةتطبيقييوسف راكان جعيوي زهراء3999242052119017

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0054.50للبنين الغربي علي ثانويةتطبيقيداخل عباس خضير ناصر40002821511012064
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بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0054.17للبنات الزهور ثانويةتطبيقياسماعيل مخيلف محمود الرا40011121522019023

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0053.83للبنات االهلية الحضارة رتاج ثانويةاحيائيحسين علي وسام فاطمه40021421424031035

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0053.67للبنات العذراء مريم اعداديةاحيائيهللا عبد عاشور محمد ايات40031121422014017

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0053.50للبنين العلمية النهرين اعداديةاحيائيمحمد محمود قيصر عباس40041121411019049

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0053.33للبنين العلوم باقر محمد ثانويةتطبيقيحسين ياسين حميد علي40051421511042017

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0053.17للبنات حطين ثانويةتطبيقيداغر مهدي صالح حسناء40061421522004008

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة314.0052.33للبنين الصفا اعداديةاحيائيحمود رشيد عمر الدين حسام40071321411027016

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0051.67للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاحيائيراشد جبر حسين آيات40081121424015002

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة483.0080.50للبنات اليمامة زرقاء ثانويةاحيائيصالح عبيد اسماعيل ايه40091921422031002

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0059.33للبنات النموذجية الحواري ثانويةاحيائيحمد عبد محمود معالي40101921422081109

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0058.83للبنين الشرقية اإلعداديةتطبيقيسلمان دوح خالد علي40111421511020064

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0054.17للبنات الياقوت اعداديةاحيائيعبد مشرف ربيع ايات4012192042246012

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة306.0051.00للبنين المربد اعداديةاحيائيسالم عباس محمود محمد4013192041056043

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة306.0051.00للبنين المسائية الفلوجة اعداديةاحيائيخضير حمادي صباح حمزه40141921415007058

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة305.0050.83للبنين االهلية الغربية ثانويةتطبيقيشهاب جمعه غزوان عثمان4015192051117006

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة302.0050.33للبنين شعبه بن المغيرة اعداديةتطبيقيعلي حسين عثمان محمد40161921511069078

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0067.33للبنات المروة ثانويةاحيائيبديوي جهاد جليل زينب40172121422069016

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0057.67للبنات الخنساء ثانويةاحيائيمحمود عباس فؤاد بنين40182121422028005

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0055.50للبنين المسائية الذهب مروج ثانويةاحيائيالواحد عبد احمد حسين احمد40192121415007002

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0054.17للبنات فدك اعداديةاحيائيجبر عبداالله غيث طيبة40202121422067063

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة309.0051.50للبنين المركزية االعداديةاحيائييونس حسين مالك حسين40212121411004044

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة303.0050.50للبنين النضيد الطلع اعداديةاحيائيعبد عماد محمد حسين40222121411037027

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0057.83للبنين برد بن بشار إعداديةادبيابراهيم خليل شايع يحيى40231421211023291

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0056.67للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاحيائيحسين االمير عبد علي حسين4024132041004017

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0056.33للبنات المسائية الوركاء ثانويةادبيدحلوس مريوش االمير عبد سجى40251421226003071

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0055.33المختلطة قريش صقر ثانويةتطبيقيعبد احمد صباح محمد4026102051155027

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0055.33للبنين المسائية النيل ثانويةادبيحنون زاير فاضل علي40271121215007045

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0055.00للبنين عقيل ابن ثانويةتطبيقياحمد شهاب عباس هيثم40281221511014028

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0055.00للبنين الصفاء ثانويةادبيجواد محمد الكريم عبد قيس الكريم عبد40291421211046033

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0053.83للبنات الجمهورية اعداديةادبيجاسم احمد عمار اية40301121222009013

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0052.83للبنات الحريري ثانويةادبيكاظم حسن محمد مآب40311421222060042

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0052.83للبنات بلقيس اعداديةادبيسبهان صاحب محمد لينا40321421222062056
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة314.0052.33المسائية العبودي جمعة الشهيد ثانويةادبيعباس حميد خالد علي40331421215011047

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة314.0052.33للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةتطبيقيخلف كامل ابراهيم باقر محمد40341521511011103

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة313.0052.17للبنين المعينية الثانويةادبيعبد اسماعيل سلمان العزيز عبد40351121211021028

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة313.0052.17للبنات الرميلة اعداديةادبيخليفة محيبس جبار حوراء40361521222004020

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة312.0052.00للبنين المسائية العال ثانويةتطبيقيحسين صباح طارق احمد4037112051203015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة309.0051.50للبنات االهلية حديد زها أجيال ثانويةادبيرديني محسن الرحمن عبد خديجه40381421224020001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة306.0051.00للبنين الرافدين وادي اعداديةادبيمهدي يوسف عباس منتظر4039132021026090

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة305.0050.83للبنين التاجي ثانويةادبياسماعيل عباس عدي احمد4040122021010002

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة304.0050.67للبنين طه اعداديةادبيمسعد ناصر كريم يوسف40411421211049163

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0065.50للبنات المالئكة نازك اعداديةاحيائيحميد اللطيف عبد الوهاب عبد شهد40422121422001092

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة365.0060.83للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةاحيائيظاهر سلطان جبار مرتضى40431421411003110

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0055.00للبنات المشاهده ثانويةادبيخلف سليمان احمد اسيل40441221222001005

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0052.67للبنين المسائية الهدى ثانويةادبيحسن فليح باسم محمد4045192021337122

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة306.0051.00للبنات نوفل بن ورقة ثانويةادبيعلي جبار منار ايه40461021222017005

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة304.0050.67للبنات الرياحين ثانويةتطبيقيخليفه علي عبد حسين بنين40471221522039007

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة311.0051.83للبنات البيضاء الزهرة ثانويةادبيسلمان خضير احمد وسن40481921222132025

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة300.0050.00للبنين الشموخ اعداديةادبيعبد قاسم عماد علي40491921211053024

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة311.0051.83المختلطة النور جبل ثانويةادبيحسين احمد فرحان نسيم40502121217055016

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0051.33للبنين السكري ثانويةاحيائيمحمد هللا عبد الحسين عبد مريم40512121421043014

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة306.0051.00للبنات الخنساء ثانويةادبيمهدي فالح حسن شهد40522121222028009

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0070.33للبنين بلد اعداديةاحيائيفاضل هاني منتظر اسد40531821411006014

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة554.0092.33للبنات األهلية النموذجية الخاصة هللا بقية ثانويةاحيائيعزيز اسماعيل اياد زهراء40541621424044028

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة543.0090.50للبنين العلمية الروابي اعداديةاحيائيعبيد موحان مطشر معتز40551121411025126

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة543.0090.50للبنات االهلية الخورنق ثانويةاحيائيريكان حسن ثامر زهراء40562221424044023

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة543.0090.50للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائيعباس فخري عدي تبارك40572321422072065

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة542.0090.33للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةاحيائيمحمد شهيد نجاح ساره40582421424012018

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة541.0090.17المختلطة االيمان ثانويةاحيائيمعيجل كاظم علي مرتضى40592221417004015

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة540.0090.00للبنات االندلس ثانويةاحيائيرضا الدين نور الدين فخر مالك40601821422079050

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة540.0090.00للبنات االنصارية نسيبة ثانويةاحيائيسهر وهيب جميل مريم40612221422073106

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة538.0089.67للبنات الزهراء اعداديةاحيائيبدع عباس عامر ابرار40622121422048001

 الطبية والنباتات االنسجة زراعة تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة436.0072.67للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةاحيائيمحمد محسن العالي عبد بنين40631621424007010

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة461.0076.83للبنات المالئكة نازك اعداديةتطبيقيعبيد غازي بندر ضحى40641621522079035
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الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة461.0076.83للبنات الفؤاد بهجة اعداديةتطبيقيابويج سالم راضي بنين40651621522091008

والبتروكيميائية الكيميائية التقنيات قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة484.0080.67للبنات الثريا ثانويةاحيائيالكريم عبد سامي حسين فاطمة40661621422097034

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة472.0078.67للبنين الجمهورية إعداديةاحيائيياسين طه علي احمد40671421411014006

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة388.0064.67للبنات اليمامة اعداديةتطبيقيمهدي صالح احمد هبه40682821522013050

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة387.0064.50للبنين التمار ميثم اعداديةتطبيقيناصر شلبان علي كرار40692821511015144

الكهروميكانيكية التقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة412.0068.67للبنات االنصارية نسيبة ثانويةاحيائيسالم عيسى حسن نرجس40702821422018101

الكهروميكانيكية التقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة359.0059.83للبنات عمار ام ثانويةاحيائيعديو حنون رحيم زينب40712821422027025

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة359.0059.83للبنين المعقل اعداديةتطبيقيصالح عكيب خالد هللا عبد4072162051019048

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة351.0058.50للبنين األزكياء اعداديةادبيمسير طاهر سعدي منتظر40731621211061130

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة543.0090.50للبنين السبطين اعداديةاحيائيعلي عباس قاسم باقر محمد40741221411022053

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة535.0089.17للبنين االهلية القلعة ثانويةاحيائيهداوي عكله حميد مصطفى40752221413023208

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة535.0089.17للبنات التحرير ثانويةاحيائيحمود الجليل عبد بسيم زهراء40762221422061032

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة531.0088.50للبنات االهلية السالم دار ثانويةاحيائيمنصور كثير فالح نهى40771621424047039

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة529.0088.17للبنات الخصيب ابي اعداديةاحيائيالمجيد عبد ابراهيم عيسى هبه40781621422043127

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة528.0088.00للبنات االهلية الحريري ثانويةاحيائيخضير كاظم عماد زهراء40792221424022038

الطبية المختبرات تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة556.0092.67للبنات الكبير المجر اعداديةاحيائيجبار صبر سالم زهراء40802821422012053

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة512.0085.33للبنين الغراف شهداء اعداديةاحيائيصالح خطار عارف حبيب40812221411079013

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة503.0083.83للبنين الزيتون اعداديةاحيائياسماعيل صالح الحميد عبد طه40821921411004020

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة490.0081.67للبنات االهلية المعارج ثانويةاحيائيرستم شياع هللا عبد طيبه40832221424017168

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة543.0090.50للبنات العقبة اعداديةاحيائيهللا عبد كاظم ذياب زهراء40842221422012033

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة532.0088.67للبنات االهلية بيسان ثانويةاحيائيصخي جابر ابراهيم مريم40852221424067069

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة528.0088.00للبنات الكبرى بدر اعداديةاحيائيعليوي حسين حسن تبارك40862221422039088

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة527.0087.83للبنين االهلية القلعة ثانويةاحيائيجازع علي عماد منتظر40872221413023217

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة522.0087.00للبنين االهلية الذهبية السنابل ثانويةاحيائينعمه عبيد اسماعيل حسن40882221413013023

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة521.0086.83للبنين الخليل ابراهيم اعداديةاحيائيمطشر ثجيل عقيل احمد40892221411021011

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة506.0084.33للبنات النيل اعداديةاحيائينصار عوبان صافي طيبة40902221422054071

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة505.0084.17للبنات االهلية العلوم شمس ثانويةاحيائيكيطان سعدون محمد حوراء40912221424010075

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة371.0061.83للبنات الميقات  اعداديةتطبيقيحسين جاسم علي هديل40921621522029047

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة364.0060.67للبنين المركزية النصر اعداديةتطبيقيدحام عبد هللا عبد احمد40932521511007006

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة371.0061.83للبنين اإلعتدال اعداديةتطبيقيضمد جاسب عبد مصطفى40942821511016101

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة332.0055.33للبنين االهلية البصير ثانويةتطبيقيصالح نعيم رحيم العابدين زين4095162051412012

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة342.0057.00للبنين االهلية االندلس ثانويةتطبيقيناصح الصاحب عبد عادل علي4096162051063030
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البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة339.0056.50للبنين االهلية السياب ثانويةتطبيقيحسين بدن حاتم علي4097162051073017

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة324.0054.00للبنين الحسنين ثانويةتطبيقيحسب عبيد محمد علي40982821511036028

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة309.0051.50للبنات تونس اعداديةادبيفضيل جوار ستار اسماء40992221222007003

التطبيقية الفنون تقنيات/ الناصرية/فنون التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة335.0055.83للبنين الثقلين اعداديةادبيعديل خطار شيال طاهر4100292021009076
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